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Андрій Тіяра та Єгор Полунін 
стажувалися у США



СВЯТКОВЕ

ЧЕСТЬ І СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
Шановне товариство львівських 

політехніків! Тепло й сердечно вітаю 
вас із Днем захисника України, яке 
ми відзначаємо на величне свято По-
крови Пресвятої Богородиці!

У літописі подвигів нашого наро-
ду було чимало ратних подій, гідних 
стати святом. Проте ще із давніх 
часів саме Покрова обрана як день 
мужніх лицарів — українських ко-
заків. Це не просто державне свято, 
це справді всенародне вшанування 
наших нескорених та відважних за-
хисників. 

Цього знаменного дня ми тра-
диційно відзначаємо річницю ство-
рення Української повстанської армії 
— військово-політичної формації національно-ви-
звольного руху, що зробила неоціненний внесок у 
боротьбу за Українську незалежну державу.

Особливого звучання й драматизму набуває це 
свято нині, коли наші вояки зі зброєю в руках об-
стоюють незалежність, територіальну цілісність та 
суверенітет України у війні з російським агресором. 

На поклик серця долучилися до цієї 
шляхетної патріотичної справи також 
студенти й викладачі Львівської по-
літехніки. Чимало з них беруть без-
посередню участь у військових діях, 
а ще більше провадять щоденну са-
мовіддану волонтерську діяльність, 
збирають кошти на потреби війська. 

Сьогодні ми із болем у серці вша-
новуємо пам’ять усіх нескорених 
українців — захисників Вітчизни, які 
поклали свої голови на вівтар нашої 
перемоги. Боротьба за незалежність 
України триває! 

Збережемо й примножимо славу 
наших мужніх героїв! І нехай назавж-
ди закарбуються в пам’яті та серці 

слова присяги українських патріотів: „Батьківщині 
будь вірним до загину, нам Україна — понад усе!“.

Слава Україні! Слава її героям-захисникам!

Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету 

„Львівська політехніка“

РЕКТОР ПОДЯКУВАВ ПОЛІТЕХНІКАМ,  
ЯКІ БОРОНЯТЬ МИР

„Схиляю голови перед вами. Важко знайти слова, 
які б уповні оцінили те, що ви робите. Це треба відчу-
вати. І я — відчуваю. Дуже дякую за те, що зробили, 
що робите. Ви — герої, ми гордимося вами“, — таки-
ми словами звернувся ректор Львівської політехніки 
професор Юрій Бобало до політехніків — і працівників, 
і студентів, які нині в найгарячіших місцях нашої дер-
жави боронять мирне небо над країною. 

Зустріч із учасниками ООС відбулася 12 жовтня з 
нагоди Дня захисника України. Усім присутнім — за-
галом це тридцять осіб, за сумлінну працю на благо 
України оголосили подяки та побажали міцного здо-
ров’я, щастя, злагоди, родинного тепла та миру, а та-
кож всіх преміювали.

Наталія ПАВЛИШИН
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ВАША ДУМКА

САМОСТВЕРДЖЕННЯ ЗА РАХУНОК ІНШИХ:  
ЯК ВИ НА ЦЕ РЕАГУЄТЕ?

Юрій Демчук, студент другого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Вони лише погіршують своє 
становище“

Найчастіше це трапляється в школі, бо людина ще 
не сформована як особистість. Причиною вважаю 
бажання показати себе кращими, ніж є насправді. 
Можливо, у такий спосіб підвищується їхня самооцінка, 
але в очах інших вони лише погіршують своє становище. 
Якщо відчуваєте, що вас хочуть використати — дайте крутішу 
відповідь. Особисто я можу пожартувати над собою, чим „присікаю“ такі спроби.

Валерія Волошко, студентка другого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Причина — у сім’ї“
Звичайно, я знаю про такі випадки, переважно зі шкіль-
них часів. В університеті такого не траплялося. У школі 
я була як свідком самоствердження, так і його об’єк-
том. Є два способи дати відсіч: ігнорувати кривдника 
або ж заступитися за себе. У моєму випадку доходило 
й до агресії у відповідь, коли людина не сприймала адек-
ватних розмов і пояснень, що так чинити не можна. На мою 
думку, причина такої поведінки криється у сім’ї: якщо вдома дитину 
ображають, обділяють увагою, вона переповнюється агресією, яку виливає на інших.

Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА

У дитсадку, школі, університеті 
нікуди не дітися від задир- 
куватих осіб. Їх вважають 
„крутими“, зазвичай — з ос-
траху бути висміяними, адже 
„крутелики“ полюбляють об-
ражати своїх колег, аби під-
тримувати свій статус. Тема 
булінгу нині часто зринає в 
медіа, однак є й ті, хто трак-
тує це явище як нормальну 
дитячу поведінку, додаючи 
традиційне „переросте“. Але 
з дорослішанням проблема 
не розв’язується. Річ в тому, 
що бажання самоствердити-
ся за рахунок іншого, вдаю-
чись до критики, насміхання 
чи образ, не залежить від 
віку. Щобільше, ті, хто за-
знавав скривджень у школі, 
можуть переймати модель 
поведінки своїх „мучителів“, 
застосовуючи її у подальшо-
му, вже дорослому житті.

Я добре пам’ятаю одну зі 
своїх „найкращих“ подруг 
дитинства. Ми товаришу-
вали близько десяти років. 
Упродовж цього часу вона 
постійно нав’язувала мені 
комплекси: „цей колір тобі 
не пасує“, „ніколи в житті 
не роби такої зачіски, і цієї 
теж, і цю — ні“, „де ти взя-
ла цей одяг?“, „поглянь на 
себе!“ тощо. Таких випадків 
було море й усі вони супро-
воджувалися насмішками. 
Тоді я була певна, що все 
це — по-дружньому. Чому 
я „велася“ — питання інше, 
але наслідком такої дружби 
стала страшенна закомплек-
сованість. Я вважала себе 
некрасивою, а поруч із моєю 
„подругою“ — взагалі по-
творною. Коли ми припинили 
дружбу, з’являлися люди, які, 
самі того не знаючи, поз-
бавили мене від заниженої 
самооцінки. Тепер, коли див-
люся на свою колишню „най-
кращу подругу“, оглядаючись 
на минуле, розумію, для чого 
було все це. Зате нині легко 
можу розпізнати людей, які з 
усіх сил намагаються знеці-
нити іншого, аби почуватися 
кращими.

Продовження теми на 14с.

Христина Галабут, студентка третього курсу 
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Так роблять люди з 
психологічними проблемами“
Нині я такого не помічаю, але у школі було. Як на 
мене, до такого вдаються люди з психологічними 

проблемами. Вони „вимахуються“, щоб здаватися 
кращими. Якщо ситуація трапилася, не слід відповіда-

ти кривднику у його спосіб — варто спокійно поговори-
ти, розповісти якусь історію про аналогічні знущання, аби він 

усвідомив, що так робити не можна. Але я впевнена, що з віком це проходить.

Павло Пугач, студент четвертого курсу 
Інституту будівництва та інженерії довкілля:

„Ці люди — не особливі“
Такі ситуації бували — вони проявлялися через по-
гане ставлення, показове ігнорування, знецінення 
інших. Можливо, так ці люди хочуть показати себе 

кращими, бо вочевидь, не знають іншого способу. За-
звичай ті люди кращі за інших лише на словах — у них 

немає нічого особливого. Я вважаю, що варто працювати 
над собою й доводити свою важливість вчинками. 
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NOTA BENE!

КАФЕДРА ТГВ СВЯТКУЄ

На кафедрі теплогазопостачання і вентиляції Інституту 
будівництва та інженерії довкілля відкрили нову 
навчальну лабораторію.

Свято відбулося 11 жовтня. Вину-
ватець події — подарунок Львівській 
політехніці від австрійської компанії 
— HERZ Armaturen — лабораторний 
стенд, що відображає застосуван-
ня арматури термостатичного та 
гідравлічного регулювання в енер-
гоефективних системах опалення. 
Презент є результатом багаторічної 
співпраці університету та компанії. 
Створення такої лабораторії у стінах 
львівського вишу ініціювала саме ав-
стрійська сторона.

— Цей стенд є надзвичайно важ-
ливим, оскільки з його допомогою 

студенти ознайомляться із продук-
цією сучасного ринку та новітніми 
опалювальним технологіями. Вони 
тестуватимуть гідравлічні режими, 
досліджуватимуть, як системи опа-
лення працюють при різних наванта-
женнях, вивчатимуть, як регулювати 
теплову потужність, як проектувати 
опалювальні системи тощо, — роз-
повідає завідувач кафедри ТГВ про-
фесор Василь Желих.

У рамках урочистості до уні-
верситету прибув генеральний 
директор і власник компанії HERZ 
Armaturen доктор Герхард Глінце-

рер. Гість здійснив діловий візит 
до ректора Львівської політехніки, 
професора Юрія Бобала, у часі яко-
го було підписано меморандум про 
передання університету лаборатор-
ного стенду та про наміри дальшої 
співпраці. Доктор Глінцерер висло-
вив готовність у майбутньому всіля-
ко сприяти Львівській політехніці та 
підтримувати її. У перспективі запла-
новано семінари для політехніків від 
працівників компанії HERZ, а також 
можливість проходження студент-
ської практики на її виробництві.

Урочисте перерізання стрічки 
здійснили Герхард Глінцерер та про-
ректор університету Олег Давидчак. 
Після цього гість висловив сподіван-
ня, що відкриття лабораторії погли-
бить співпрацю між компанією HERZ 
Armaturen і Львівською політехнікою, 
а також — між Україною та Австрією. 
Розділити радісну мить також завіта-
ли проректори Олег Матвійків та Во-
лодимир Давидчак, директор ІБІДу  
професор Зіновій Бліхарський, нау-
ково-педагогічні працівники кафед-
ри ТВГ та інші гості.

На завершення свого візиту до 
Політехніки доктор Глінцерер пре-
зентував студентам та викладачам 
компанію HERZ Armaturen, діяльність 
якої в Україні розпочалася саме у 
Львові 1908 року. За його словами, 
частина старих австрійських будин-
ків на вулицях нашого міста обладна-
на опалювальними системами саме 
фірми HERZ, які функціонують досі.

Анастасія МОЗГОВА

ЗАДЛЯ РОЗШИРЕННЯ СПІВПРАЦІ

Представники французького університету 
Ле Ман здійснили черговий візит до 
Львівської політехніки.

Проректорка з міжнародних 
зв’язків Еліан Елмале та директор 
відділу координування науки і тех-
нології Нігіна Рандріанантоандро 
цього разу зустрілися з ректором 
Юрієм Бобалом, проректором з 
науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків Олегом Мат-
війківим, завідувачем кафедри тех-
нології біологічно активних сполук, 
фармації та біотехнології Володи-
миром Новіковим. 

Співпраця між 
нашим та фран-
цузьким універси-
тетами діє понад 
три роки. Скажімо, 
за умовами угоди 
між двома ЗВО, 
двоє аспірантів та 
двоє студентів ІХХТ торік навча-
лися в університеті Ле Ман. А цьо-
го разу ішлося про розширення 
співпраці з Політехнікою, зокрема 

з кафедрою напівпровідникової 
електроніки. Французькі гості та-
кож відвідали стартап-школу. 

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

СВІТОВЕ ХІМІЧНЕ ТОВАРИСТВО ГУРТУЄТЬСЯ
Від 10 до 12 жовтня Львівська політехніка стала 
місцем проведення масштабної Міжнародної наукової 
конференції в галузі хімії та споріднених наук „EastWest 
Chemistry Conference 2018“ (EWCC2018).

Як зазначають організатори, 
назва конференції символізує по-
єднання наукових та економічних 
інтересів країн Заходу і Сходу, за 
посередництва України, зокрема 
її хімічної науки. З цією метою до 
Львова завітало понад 170 науков-
ців із 17 країн світу. 

Організували захід Турецька 
хімічна асоціація та Львівська по-
літехніка. Минулоріч перша така 
конференція проходила у Маке-
донії. Цього року партнером було 
обрано Україну, з огляду на висо-
кий рівень розвитку хімічної науки 
в Політехніці. З боку університету 
захід організувала кафедра орга-
нічної хімії Інституту хімії та хіміч-
них технологій.

Важливою ознакою, що характе-
ризує конференцію, є високий нау-
ковий рівень її доповідачів. Учасни-

ки — відомі вчені, зокрема професо-
ри Манфред Штам з Німеччини (на 
світлині), Анджей Будковскі з Поль-
щі, Сергій Мінько з США, котрий, до 
слова є випускником Політехніки, та 
інші. Серед доповідачів — чимало 
вихідців з Украї- 
ни, які збуду-
вали блискучу 
кар’єру на За-
ході. 

Окрім нау-
ковців з Украї- 
ни, Німеччини 
та США, участь 
у конференції 
взяли їхні ко-
леги з Авcтpії, 
Алжиру, Бель-
гії, Бразилії, 
Ізраїлю, Індії, 
Індонезії, Італії, 
Оману, Поль-
щі, Саудівської 
Аравії, Туреччини, ПАР.

„EastWest Chemistry Conference 
2018“ має велике значення для 
іміджу університету оскільки під-
тверджує високий рівень науко-
вих досліджень політехніків у га-
лузі хімії. Для учасників це нагода 
налагодити нові контакти, запо-
чаткувати партнерство та домо-
витися про потенційну співпрацю 
міжнародного рівня. У тематиці 
конференції охоплено всі сучасні 
напрями хімії.

Матеріали конференції планують 
опублікувати в електронному збір-
нику, доступ до якого буде надано 
на офіційному сайті http://ewcc2018.
org/. Передбачено також випуск 
друкованої версії. 

Цікаво, що в рамках „EastWest 
Chemistry Conference 2018“ було 
організовано Конференцію моло-
дих вчених — з метою об’єднання 
молодих науковців у галузі хімії та 
споріднених наук зі Сходу та Захо-
ду й встановлення між ними нових 

наукових контактів, розвитку спів- 
праці на перспективу. Окрім цього, 
учасники отримали змогу послухати 
доповіді своїх старших колег — на-
уковців світового рівня й перейняти 
їхній досвід.

Оргкомітет конференції визначив 
три найкращі доповіді, автори яких 
отримали можливість взяти участь 
у „EastWest Chemistry Conference 
2019“, яка проходитиме наступного 
року у Палермо.

Анастасія МОЗГОВА

ВАЖЛИВІ ДАТИ ІІМТ ВІДЗНАЧАЄ ПО-НАУКОВОМУ

До 140-річчя випуску інженерів-механіків у Львівській 
політехніці в університеті організували конференцію.

11–12 жовтня кафедра меха-
ніки та автоматизації машино-
будування Інституту інженерної 
механіки та транспорту органі-
зовувала XVII Міжнародну нау-
ково-технічну конференцію на 

тему „Вібрації в техніці та тех-
нологіях“, що є профільною в цій 
галузі.

Участь у заході взяли науковці 
чотирьох десятків технічних ви-
шів та коледжів України, вчені з 

Польщі, а також представники 
компаній, що використовують ві-
бротехнології у своєму виробни-
цтві. Учасники обмінювалися до-
свідом щодо використання віб- 
рацій у технологічних процесах, 
моделювання коливальних сис-
тем, захисту від вібрацій тощо.

Анастасія МОЗГОВА
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СТУДІЇ

СТУДЕНТИ-ХІМІКИ СТАЖУВАЛИСЯ У США

„Ніколи не думав, що моя перша 
подорож за кордон буде до Америки“, — 
каже магістр Андрій Тіяра. „Побувати у 
США я мріяв з дитинства“, — зізнається 
бакалавр Єгор Полунін. Для цих 
хлопців стажування в американському 
університеті влітку стало реальністю. 

Трохи передісторії
Нещодавно Львівська політехніка підписала уго-

ду про співпрацю з Державним університетом Пів-
нічної Дакоти (США). За умовами цього документа, 
студентам та аспірантам (хімікам, фармацевтам, 
біотехнологам, харчовикам), що навчаються в ІХХТ, 
запропонували щорічне літнє науково-дослідне ста-
жування Summer Undergraduate Research Experience 
USA (USURE). Андрієві про це повідомив координатор 
програми у Політехніці, доцент кафедри органічної хі-
мії Ананій Когут, позаяк знав його як молодого нау-
ковця, який здійснює цікаві дослідження та вже має 
наукову публікацію. Натомість Єгор (на той час чет-
вертокурсник бакалаврату) сам побачив оголошення 
про стажування та зацікавився ним. 

Переможців визначила комісія кафедри покриттів і 
полімерних матеріалів американського університету, 
який оголосив конкурс. При відборі зважали на рівень 
англійської мови та результати навчання, особливо 
брали до уваги знання з хімічних дисциплін. Відтак 
Андрієві випало працювати у групі професора Діна 
Вебстера, а Єгорові — у групі професора Андрія Во-
ронова, випускника Львівської політехніки. 

Андрій Тіяра: „Я здобув 
неабиякий досвід“

Моя група працювала над 
проектом „Синтез і дослі-
дження властивостей полі-
мерів і реактопластів на ос-
нові біоресурсів“. Я вивчаю 
харчові добавки та косметичні 
засоби, технології виробниц- 
тва цих добавок, як вони 
впливають на людський 
організм. До речі, коли 
вступав, то знав, що спе-
ціальність, яку обрав, — 
найпрестижніша в Інсти-
туті хімії. Вона справді 
має попит, адже з та-
ким фахом, як у мене, 
неважко знайти роботу. 
Однак я хочу бути науковцем, робота в лабораторії 
— це моє середовище. 

Коли подавався на конкурс, розумів, що маю 
шанс перемогти, адже „на відмінно“ знаю фахові 

дисципліни й англійську (завдяки тому, що в Дубні, 
на Рівненщині, звідкіля я родом, закінчив школу з 
поглибленим вивченням іноземних мов). Наукою 
зацікавився на третьому курсі. Тоді ми з другом, 
тепер також аспірантом Володею Цапом, виріши-
ли піти в лабораторію. Там почали вчитися ставити 
досліди, працювати на різних установках. Й обох 
нас наукова робота захопила.

Звісно, що я сподівався потрапити на стажуван-
ня, але колись навіть близько не думав, що вперше 
за кордоном побуваю саме в Америці. Штат Північ-
на Дакота (провідний сільськогосподарський штат, 
завдяки екстенсивному вирощуванню пшениці, яч-
меню та розведенню худоби відомий як „житниця 
Америки“. — Прим. ред.), де міститься університет, 
не такий населений, як інші, скажімо, Нью-Йорк. І 
мене це вразило. На вулицях майже не видно лю-
дей. Також приємно вразило, як американці чітко 
дотримуються всіх правил — дорожнього руху, чис- 
тоти на вулицях, вчасного руху транспорту, роз-
порядку дня тощо. В Америці дуже гарна природа. 
Якщо говорити про саме стажування, то на кафедрі 
покриттів і полімерних матеріалів, де я працював, 
дуже потужна лабораторія. У ній є багато сучасних 
апаратів для визначення хімічного складу речови-
ни. Ми синтезували з ваніліну (побічного продукту 
лігніну, який добувають із дерева) природний ре-
сурс, який щороку відновлюється. Намагаємося 
створити полімери та покриття з подібними або ж 
унікальними властивостями полімерів та покриттів, 
які виготовляють з нафтопродуктів, тобто просто за-
мінити нафту на відновлювані біоресурси. За цей 
час я перечитав багато корисних статей. У вихідні 
вдалося побувати в Південній Дакоті та Міннесоті. 
Під час десятитижневого стажування я здобув не-
абиякий досвід. Хочу вступати до аспірантури США. 
Мрію вчитися та працювати в цій країні. 

Єгор Полунін: „Я не лише набув 
нових знань, а й побачив велику 
свободу“

Коли подавався на стажування, то закінчував 
бакалаврат і готувався вступати до магістратури. 
Моя спеціальність — хімічна технологія та інжене-
рія — полягає в роботі з органічними продуктами. 
Цікаво згадувати, як я свого часу вирішив вступати 
на хімію. Вчився в ліцеї та мав на тиждень 6 годин 
англійської та 9 годин математики. Не бачив себе 
у професії, де можна було б застосувати матема-
тику, ІТ мене не цікавило, фізика — більш теоре-
тична наука. І за порадою мами подумав про хімію. 
Спершу готувався сам, потім мав репетитора, але 
з весни знову вчився самостійно, бо наша родина 
переїхала з Луганська до Львова.

Знаєте, коли під час навчання на бакалавраті 
були моменти розчарування? Тоді, коли в розкла-
ді бачив мало хімії, а натомість доводилося вчити 
загальні дисципліни. Так, хімія ставала мені щораз 
цікавішою. Ось тепер роздобув собі різні посібни-
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ки та самостійно поглиблюю 
знання з полімерної та коло-
їдної хімії. 

Коли замислююся, де хотів 
би працювати, то доходжу вис-
новку, що найоптимальніше 
— це результати своїх ла-
бораторних досліджень 
застосовувати на ви-
робництві. Однак шко-
да, що в Україні фак-
тично не працюють 
хімічні підприємства, 
тому мав тут пробле-
ми з проходженням 
практики… 

На останньому 
курсі бакалаврату 
планував вступати до 
Празької академії технології та інженерії. Тому 
склав англійську на міжнародний сертифікат. І цей 
сертифікат став для мене вирішальним, аби потра-
пити на стажування до Штатів (така вимога була 
лише до бакалаврів). Також допомогли перемогти 
високі бали з хімічних дисциплін. 

У США мене вразили добрі й привітні люди, що 
дуже відчутно в повсякденні. У колективі, з яким я 
виконував проект „Синтез і дослідження власти-
востей нових мономерів на основі рослинних олій 
та латексних полімерів на основі біоресурсів“, була 
творча та приємна атмосфера. Ми досліджували 
додаткові джерела сировини, які можна видобути 
не з нафти, а з того, що є відновлюваним і не впли-
ватиме на довкілля — посівів соняшника, льону, сої, 
оливок. 

Стажування в американському університеті 
дало мені дуже багато. До того я вже бував у різ-
них європейських країнах, але тепер несподівано 
для себе відкрив велику свободу, яка присутня в 
Штатах постійно, її відчуваєш в усьому. Як же хо-
тілося б, щоб так було у нашій країні. І прикро, що 
в нас так не розвивається хімія, як у них. Там я 
зрозумів, як це круто, коли можеш застосовувати 
набуті знання. Наприкінці стажування мені запро-
понували залишитися в групі та продовжити нав-
чання в аспірантурі цього університету. Уже подав 
документи до розгляду.

Розмовляла 
Ірина МАРТИН

СТУДІЇ

ЯКЩО ЗАГОРІЛОСЯ ПРИМІЩЕННЯ

Чи знаємо ми, що робити, коли в помешканні виникає 
пожежа? Як діяти? Яких заходів слід вживати, аби 
якомога швидше її зліквідувати? Про це розповів 
керівник служби пожежної безпеки Ярослав 
Комарницький, провівши протипожежне тренування 
для персоналу гуртожитків.

В одній із кімнат гуртожитку № 4 
зімітували гасіння пожежі. Сантехнік 
Богдан Харина демонструє це порош- 
ковим вогнегасником. Тим часом 
до будівлі під’їжджають працівники 
пожежно-рятувального підрозділу 
Франківського району і показують, 

як вони гасять загорання чи вже по-
жежу своїми засобами. А наприкін-
ці слухачі тренування мають нагоду 
побачити, як користуватися вугле-
кислотним вогнегасником. 

Очільник університетської 
служби пожежної безпеки навів 

статистичні дані про випадки, які 
останнім часом стали причиною 
трагедій під час пожеж, а сту-
дентам розповів про те, що може 
спричинити загорання в їхніх 
кімнатах і як не допустити цього. 
Отож:

• при пожежі в гуртожитку на-
самперед сповіщають про це чер-
гового вахтера, який у ту ж мить 
телефонує у Державну службу з 
надзвичайних ситуацій за номе-
ром 101 або 112;

• евакуйовують мешканців, спо-
вістивши їм про це трьома гудками 
сирени, а також вимикають елек-
троенергію та газ;

• відтак, до приїзду рятувальни-
ків, намагаються локалізувати во-
гонь первинними засобами — вог-
негасниками і стволами внутріш-
нього протипожежного водогону.

Це протипожежне тренування у 
Львівській політехніці — вже друге 
цьогоріч (перше відбулося в квітні, 
у приміщенні 9 навчального корпу-
су). Такі заходи надалі проводити-
муть щопівроку в різних корпусах 
та гуртожитках університету. 
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СТУДІЇ

НОВИЙ ДОСВІД МЕНТОРСТВА  
І ТЬЮТОРСТВА

11 жовтня викладачі кафедри іноземних мов і 
студенти Інституту гуманітарних та соціальних наук 
ознайомилися із системами тьюторства і менторства.

Відповідну інформацію 
вони отримали на Міжна-
родному семінарі „Розвиток 
тьюторства і менторства в 
умовах сучасного універ-
ситету“. Отож, у німецьких 
реаліях тьютори — це стар-
шокурсники, які допомага-
ють молодшим студентам 
у навчальному процесі, а 
ментори — студенти, або 
працівники навчального за-
кладу, котрі спеціалізуються 
на психологічній та органі-
заторській роботі зі студен-
тами.

Захід організували завіду- 
вач кафедри іноземних мов про-
фесор Наталія Мукан і викладач 
кафедри педагогіки та соціально-
го управління Інституту права та 
психології Оксана Іваницька, котра 
нині досліджує німецький досвід 
впровадження цих систем, з ме-
тою його використання в україн-
ських вишах, зокрема у Львівській 
політехніці. 

— Новий закон про вищу осві-
ту передбачає таке нововведення, 
однак моделей його імплементації 
наразі не розроблено. Велика Бри-
танія, США та Німеччина — країни, 
в яких тьютортство і менторство 
впроваджено на найвищому рівні. 
Там уже давно є курси підготовки 
таких спеціалістів та підвищення 
їхньої кваліфікації. Нині ми запро-
сили Мейке Гольшер, колегу з Ні-
меччини, з Університету приклад-
них наук міста Гіссен, що є парт-
нером Львівської політехніки. Нам 
дуже важливо дізнатися про їхній 
досвід, оскільки наш університет 
також є технічним вишем, тому ці 
моделі можуть бути для нас дуже 
корисні, — розповідає Оксана Іва-
ницька.

Пані Гольшер — координатор 
тьюторської програми. Вона ор-
ганізувала студентам темат-тре-
нінги, аби визначити, чи змогли б 
вони стати потенційними спеціа-

лістами цієї системи. За допомо-
гою тестів вдалося з’ясувати, що 
багато студентів готові допомага-
ти іншим, в них добре розвинені 
комунікативні навички. Учасники 
семінару одноголосно заявили, що 
допомога старшокурсників була б 
для них корисною при розв’язанні 
різноманітних проблем.

Тьюторство і менторство без-
посередньо впливають на рівень 
якості освіти, забезпечують сту-
дентам навчання в комфортних 
умовах, допомагають уникнути 
різних проблем, із якими вони, 
особливо першокурсники, можуть 
зіткнутися. Також це дуже корисно 
в рамках академічної мобільнос-
ті, оскільки допомагає новопри-
булим студентам адаптуватися у 
незвичному для них навчальному 
та культурному середовищах. Для 
України впровадження цих систем 
є вкрай актуальне, оскільки тут 
багато студентів-переселенців, 
які також потребують адаптації, 
передовсім соціальної. Нині такі 
функції частково виконують кура-
тори і старости груп, але, за сло-
вами Оксани Іваницької, цього не-
достатньо, оскільки їхня діяльність 
стосується лише організаторських 
функцій.

Анастасія МОЗГОВА
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Від нового року науковці 
української антарктичної 
станції „Академік Вер-
надський“ та італійських 
станцій „Маріо Цукеллі“ 
і „Конкордія“ зможуть 
здійснювати обмін для 
провадження наукових 
досліджень. Це стало мож-
ливим завдяки відповідній 
угоді, підписаній 9 жовтня 
в Римі. Перший напрям, за 
яким проходитиме співпра-
ця, — моніторинг косміч-
ного сміття та метеоритів. 
Серед тем на перспективу 
— вивчення закислення 
океану та дослідження 
реакцій екосистем на зміни 
клімату.

Україна та Японія працюва-
тимуть над відновленням 
роботи Українсько- 
Японської Комісії з нау-
ково-технічного співро-
бітництва. Таке рішення 
стало результатом зустрічі 
9 жовтня міністра освіти і 
науки України Лілії Грине-
вич та новопризначеного 
міністра освіти, культури, 
спорту, науки і технологій 
Японії Масахіко Шибаяма. 
Окрім цього, з українського 
боку було порушено питан-
ня про підписання угоди 
про співпрацю у галузі нау-
ки між Україною та Японією, 
визнання дипломів обох 
країн та співпрацю у межах 
міжнародних організацій. 
Посольство України в Японії 
офіційно скерує пропозиції 
співпраці японській стороні.

У Дрогобицькій філії ІППТ 
триває активне життя. 12 
вересня першокурсники 
отримали студентські квит-
ки з рук міського голови 
Тараса Кучми. Урочистість 
відбулася у сесійній залі 
міської ради. Позаяк філія 
активно співпрацює з бан-
ками, то керівники відділень 
Приватбанку й Ощадбанку 
запропонували студентам 
пройти практику і застосу-
вати там набуті знання. А 
нещодавно студенти побу-
вали на фармацевтичному 
підприємстві „Фарматрейд“ 
і швейній фабриці „Фактор“.

За матеріалами інформагентств
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У ЛЬВОВІ ПОЧАЛА ДІЯТИ ШКОЛА ЕКСПОРТЕРА

28 підприємців Львівщини виявили бажання вивчати ази 
експортування. До кінця листопада вони прослухають вісім 
модульних курсів. Деякі заняття відбуваються і в нашому 
університеті.

На початку жовтня між 
Облдержадміністрацією, 
Торгово-промисловою 
палатою, Львівською по-
літехнікою та Асоціаці-
єю професійних митних 
посередників підписано 
Меморандум про реалі-
зування проекту „Школа 
експортера для почат-
ківців“. У ньому сторони 
виклали своє бачення 
формування постійної 
платформи підготовки 
початківців-експортерів, 
висловили свої права, 
зобов’язання, побажання. 
Завдяки цій домовлено-
сті підприємці отримали 
змогу поглиблено вивчати 
особливості здійснення 
експортної діяльності та 
набути практичних нави-
ків для виходу на зовнішні 
ринки, аби вміти продава-
ти свої товари за кордон. 
До кінця листопада учас-
ники школи дізнаються 
про тарифні та нетарифні 
засоби регулювання екс-
порту, фінансово-еко-
номічне обґрунтування 
ефективності та ціноутво-
рення в експортній діяль-
ності, митні режими, умо-
ви сертифікування товарів 
тощо.

Мені вдалося побува-
ти на лекції тренера та 
консультанта з питань 
експорту на європейські 

та міжнародні ринки, ав-
тора „Базового посібника 
з інтернаціоналізації біз-
несу та виходу на ринки 
Європейського союзу“ 
Олега Мірошниченка. Він 
прочитав модуль „Роз-
робка експортної страте-
гії експортера-початків-
ця“. Щоправда, слухачів 
було небагато. Очевидно, 
нагальні бізнесові справи 
завадили їм цього разу 
прибути на заняття. За-
галом модулі охоплюють 
різні напрями здійснен-
ня експортної діяльності: 
попередній вибір цільових 
іноземних ринків та їхні 
дослідження, врахування 
тарифних та нетариф-
них засобів регулювання 
експорту, розроблення 
експортної стратегії ком-
панії, здійснення фінансо-
во-економічного обґрун-
тування ефективності та 
ціноутворення в експорт-
ній діяльності, укладення 
експортних контрактів 
тощо.

Докладніше про робо-
ту школи експортера для 
початківців розповідає 
викладачка школи, заві- 
дувачка кафедри зовніш-
ньоекономічної та митної 
діяльності Ольга Мельник:

— Основне завдання 
школи — аби підприєм-
ці, які хочуть вийти на 

зовнішній ринок 
і там продавати 
свою продукцію, 
отримали необ-
хідні початкові 
базові знання, 
як це робити 
без елементар-
них помилок. 
Ми передбачили 
професійну під-
готовку різних 
представників, 

зазвичай малого і серед-
нього бізнесу, у контексті 
їхнього грамотного вихо-
ду на закордонну спів- 
працю. Ідеться не тільки 
про європейські, а й про 
незвичні для нас східні 
ринки.

Як виникла ідея ство-
рення школи? 

— Підприємці зрозу-
міли, що не знають, як 
„правильно“ експортува-
ти свою продукцію: з чого 
почати налагоджувати 
контакти із закордонни-
ми колегами, як акреди-
туватися на митниці, як і 
де дізнатися, чи є потре-
ба в додатковій сертифі-
кації, ліцензуванні. Вони 
зверталися і до нас на 
кафедру, і в Облдержад-
міністрацію, де міститься 
сектор просування екс-
порту, і в Торгово-про-
мислову палату. 

Що готові експорту-
вати наші підпри-

ємці?
— Знаєте, діапазон 

експорту широкий, почи-
наючи від продуктів хар-
чування (соняшникова 
олія, соки) і завершуючи 
нестандартною продукці-
єю — експортом равликів, 
так званих пірамідок для 
розпалювання камінів… 
Асортимент пропозицій 
надзвичайно великий. І 

кожна має право на екс-
порт. 

Як діє школа?
Укладаючи розклад 

занять, ми враховували 
можливості спікерів, тому 
його доводиться інколи 
коригувати. Зазвичай 
передбачено дві години 
на тиждень. Навчання 
відбувається у Львівській 
політехніці, Торгово-про-
мисловій палаті, Облдер-
жадміністрації. 

Яким чином кафедра 
зовнішньоекономіч-

ної та митної діяльності 
залучилася до укладан-
ня програми?

— Маємо попередній 
досвід підготовки інфор-
маційно-аналітичних ма-
теріалів, що стосуються 
дослідження так званих 
нестандартних ринків 
збуту. Наші студенти 
й викладачі вивчали й 
аналізували експортний 
потенціал і можливості 
львівських підприємств 
щодо їхнього виходу на 
ринки Азії й Африки. Тому 
закономірно, що троє з 
восьми лекторів школи 
— Олег Микитин, Андрій 
Тодощук і я — виклада-
чі нашої кафедри. При 
створенні програми ми 
врахували, що треба пе-
редбачити всі стрижневі 
аспекти забезпечення 
експортної діяльності — 
від дослідження первин-
ного ринку і до укладання 
зовнішньо-економічного 
договору. 

Ірина МАРТИН
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Напередодні Дня захисника України в головному корпусі нашого університету 
відкрито виставку „Нескорені“, яка присвячена політехнікам, котрі в різні часи 
боролися з польським, німецьким і російським окупаційними режимами. Їхні, 
а також полеглих Героїв Небесної Сотні фотографії та біографії розміщено на 
стендах, щоб молоде покоління знало про борців за незалежність України і розуміло 
жертовність найкращих представників нації, які поклали свої молоді життя задля 
того, щоб ми жили у вільній соборній державі. 

СВЯТО ПАМ’ЯТІ І ШАНИ
Із фронтону головного 

корпусу вже майже 150 
літ промовляють слова 
LITTERIS ET ARTIBUS, у 
перекладі з латинської — 
науками й мистецтвом. 
Це означає, що в цьому 
храмі високої освіти готу-
ють фахівців, які поклика-
ні творити країну силою 
свого таланту, розуму і 
знань. Тисячі випускників 
прославили альма-матер 
геніальними відкриттями, 
сміливими проектами і 
сумлінною працею у різ-
них галузях науки, техні-
ки і мистецтва. Їхні імена 
навічно вписані в історію 
Львівської політехніки. 

Але донедавна в цій 
історії були невідомі чи 
вирвані сторінки. Кілька 
десятиліть про політехні-
ків, яким університетська 
„Просвіта“ присвятила 
цю виставку, майже ніхто 
нічого не знав, а хто знав, 
то мовчав, аби не опини-
тися в палючих степах 
Казахстану, на безконеч-
них просторах Сибіру чи 
у вічній мерзлоті Півночі. 
А коли розвалився конц- 
табір під назвою СРСР, 
то історики, журналісти, 
інші дослідники розпо-
чали пошуки в архівах, 
зустрічалися з очевид-
цями, родичами і нащад-
ками полеглих героїв, 
записували спогади тих, 
кому пощастило вижити 
в тій страшній м’ясорубці. 
Адже крім таких знаних 
особистостей як Степан 
Бандера, Роман Шухевич, 
Олекса Гасин, Катерина 
Зарицька, було ще чима-
ло невідомих імен.

Світлої пам’яті доцент 
Ю. Павлів ще в 90-роках 
минулого століття зібрав 
матеріали про багатьох 
політехніків, які боролися 
за волю України, і спільно 
з товариствами „Просві-
та“ й „Меморіал“ опри-
люднив їх. А 2017 року в 
„Аудиторії“ опублікова-
но дослідження історика 
Б. Левика про причини 
виникнення серед моло-
ді руху опору радянській 
владі, а також про цих та 
інших студентів-підпіль-
ників (чч. 23‒28). Відтак 
— цикл публікацій „Роз-
повідь про нескорених 
триває“ на підставі свід-
чень учасників боротьби 
(чч. 29‒33), а 2018-го під 
рубрикою „нескорені“ — 
їхні фотографії і біографії 
(чч. 10‒20). 

Так, крапля за краплею, 
назбирувалися матеріали 
про мужніх політехніків, 
імена яких окупаційні ре-
жими намагалися стерти з 
пам’яті народу. На сьогод-
ні ми  вже знаємо понад 
сім десятків героїв-полі-
техніків і поступово знайо-
мимо з ними читачів „Ау-
диторії“, а тепер про них 
розповідає і ця виставка.

Так, 1950 року в По-
літехніці підпільно діяли 
групи студентів, які ви-
готовляли і розповсюд- 
жували антирадянські 
листівки. З допомогою 
засланих агентів їх було 
розконспіровано, за-
арештовано і засуджено. 
Ось лише кілька імен: Іван 
Малюца (за організацію 
атентату на польського 
міністра Б. Перацького за-

суджено на 12 років поз-
бавлення волі), Володи-
мир Нидза (звинувачено 
у підготовці атентату на 
радянське консульство у 
Львові, закатовано у в’яз-
ниці в Равічі), Микола Мат-
війчук (страчений 1941-го 
за вироком „процесу 59-
ти“), Володимир Комар 
(засуджено до розстрілу 
на цьому ж процесі, чу-
дом урятувався під час 
спроби знищити в’язнів 
бердичівської тюрми), 
22-річний поет Мирослав 
Кушнір (1944 р. підірвав 
себе гранатою, щоб не 
здатися ворогові), Ярос-
лав Скасків (поліг 1944 р. 
у бою з нацистами), Федір 
Королюк, Юрій Федорук, 
Ярослав Дудар, Микола 
Якимчук та інші (загинули 
в бою з енкаведистами у 
1945–1947 рр.), Ярослав 
Івасиків (загинув 1949 р.), 
Петро Касінчук (засудже-
но  на 15 років каторжних 
робіт, 8 із яких відпрацю-
вав на уранових рудни-
ках), і багато інших. 

Репресій різних оку-
пантів зазнали не тіль-
ки ті, котрі боролися зі 
зброєю в руках. Сина 
Івана Франка, випускни-
ка Львівської політехніки, 
командира летунського 
відділу УГА Петра Фран-
ка 1941 року радянська 
влада таємно вивезла зі 
Львова, після чого його 
сліди загубилися. 

Фізик, професор Ан-
дрій Ластовецький, один 
із ініціаторів проведення 
першого Конгресу україн-
ських інженерів і техніків 
у Львові (1932 р.), дійс-
ний член НТШ загинув 11 
вересня 1943 р. від ран, 
отриманих під час замаху 
на нього польської теро-
ристичної боївки АК. 

Андрій П’ясецький, 
доцент кафедри лісової 
ботаніки у Львівській по-
літехніці, міністр уряду 
Я. Стецька, за „перших 
совєтів“ — в’язень Бригі-
док, за німецької окупації 
намагався зберегти Янів-
ську дослідну станцію 

SS  Спогадами ділиться незламна Ганна Іваницька
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і карпатські ліси, за що 
гестапо 1942 року роз-
стріляло його на схилах 
Кортумової гори у Львові.

У червні 1941 року, 
відступаючи зі Львова пе-
ред німецькими війська-
ми, у львівській в’язниці 
закатували політехніка 
— профспілкового діяча 
Андрія Кулая. 

Архітектора Ігоря Ста-
росольського з родиною 
1940 року вислали до 
Казахстану за те, що був 
сином одного з органі-
заторів Леґіону січових 
стрільців Володимира 
Старосольського, і за 
те, що його родина була 
покревнена з родиною 
Шухевичів, а вдруге його 
ув’язнили 1950 року „за 
український буржуазний 
націоналізм“. Того ж року 
учасників капели банду-
ристів братів Богдана і 
Романа Жеплинських ви-
слали до Сибіру, бо роз-
стріляти їх, як 1930 року 
незрячих кобзарів, вже не 
посміли. 

Не обминули жорсто-
ких покарань навіть мо-
лоді жінки й дівчата: сту-
дентки Політехніки Ірина 
Козак (заарештована 
1945 р., засуджена на 10 
років таборів), Надія Му-
дра (відповідно 1947, 10), 
Елеонора Сенюта (1947, 
10), Надія Дидик (1949, 
10), викладачка англій-
ської мови Люба Камець-
ка (1951, 25), випускниця 
учительської семінарії 
Ганна Бардин (1946, 9) 

за те, що належали до 
юнацької мережі ОУН і 
співпрацювали з україн-
ським підпіллям. 

Серед нескорених 
були й такі, котрі до 
арештів у Політехніці не 
вчилися, а вступили й за-
кінчили її після повернен-
ня з каторги. Вони стали 
добрими фахівцями, де-
котрі навіть керівниками, 
та зберегли свої переко-
нання й національну гід-
ність. 

Більше пощастило 
тим, котрі встигли виї-
хати за кордон. Як зга-
дував у своїх спогадах 
колишній політехнік, а в 
1943‒45 рр. дивізійник 
Роман Гавриляк („Мої 
студентські роки у Полі-
техніці“, чч. 27–29), після 
так званого „возз’єднан-
ня“ до Політехніки прихо-
дили енкаведисти і того 
чи іншого студента (за-
звичай колишніх членів 
студентського товари-
ства „Основа“ чи леще-
тарського клубу, які нічим 

не звинили перед новою 
владою) викликали в де-
канат, після чого їх ніхто 
більше ніколи не бачив. 

Щоб уникнути такої 
долі, Львів покидали най-
кращі студенти і шукали 
притулку в чужих краї-
нах. Завдяки природнім 
здібностям, наполегли-
вості й сприятливим у 
вільному світі умовам 
для талановитих людей, 
українські емігранти до-
сягли там чималих успіхів 

і визнання. Так, Роман 
Гавриляк працював у 
циклотронній лабо-
раторії і лабораторії 
ядерних структур Ро-
честерського універси-
тету, в Колумбійському 
університеті, Брукгей-
венській національ-
ній лабораторії, був 
головним інженером 
проекту синхротро-
нної радіації, а також 
головою Товариства 
українських інженерів 
Америки (1988–91), де 
створив і очолював комі-
тет комп’ютерного коду-
вання української мови й 
працював над стандарта-
ми, котрих у 1980-х роках 
ще не було.

Хоч кажуть, що історія 
не знає умовного часу, 
але ті, котрих ворожі до 
України режими позба-
вили Вітчизни, свободи 
чи навіть життя, могли б 
стати видатними науков-
цями, діячами культури 
чи політиками на рідній 
землі, побудувати спра-
ведливу Українську дер-
жаву. Адже то був цвіт 
нації, який жорстоко по-
топтали окупанти! 

Про це на урочисто-
му відкритті виставки 
говорила голова універ-
ситетського Товариства 
„Просвіта“ професор 
Христина Бурштинська, 
а студенти з кошиками 
живих квітів під пісню 
„Зродились ми великої 
години“ вирушили до 
стели „Борцям за волю 
України“ і стіни пам’яті 
Героям Небесної Сотні. 

На свято прийшли ко-
лишні радянські в’язні 
та репресовані, нащад-
ки героїв, зокрема діти 
легендарного генера-
ла УПА Тараса Чуприн-
ки — народний депутат 
України Юрій Шухевич і 
Марія Трильовська, Люба 
Сорока — невістка не-
зламної Катерини За-
рицької, нескорена Ганна 
Іваницька, репресований 
бандурист Богдан Же-
плинський із донькою та 

внуком, донька репресо-
ваного архітектора Ігоря 
Старосольського Дарія 
Котлярчук із маленькою 
внучкою. Студентки вру-
чили шановним гостям 
букети квітів.

Із вітанням до при-
сутніх звернувся ректор 
професор Юрій Бобало і 
поділився своїми вражен-
нями від виставки: 

— Дивлюся на мо-
лоді красиві обличчя на 
фотографіях і читаю: за-
суджено, закатовано, 
розстріляно… Вони, сту-
денти Львівської політех-
ніки, поклали свої життя 
на вівтар свободи Укра-
їни, а сьогодні найкращі 
молоді люди і серед них  
політехніки знову захи-
щають її від ворога. Вірю 
і знаю: ми переможемо, 
бо захищаємо рідну зем-
лю і незалежність нашої 
держави. 

Таку ж впевненість у 
перемозі висловив ба-
гаторічний політв’язень 
радянських концтаборів, 
народний депутат Украї-
ни Юрій Шухевич, а Ган-
на Іваницька й Богдан 
Жеплинський поділили-
ся своїми спогадами про 
пережите і закликали мо-
лоде покоління любити 
Україну. 

На урочистості патрі-
отичні пісні співав на-
родний чоловічий хор 
„Орфей“, вірші читали 
студенти — учасники те-
атру-студії „Хочу“.

Ярослава ВЕЛИЧКО

SS  Богдан Жеплинський із родиною біля „свого“ стенда

SS Діти Романа Шухевича —  
Марія Трильовська та Юрій 
Шухевич 
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Наприкінці вересня у Дунаївській ЗОШ I–III ступенів, під патронатом ректора 
Львівської політехніки професора Юрія Бобала, відбулися чергові „Дунаївські 
бесіди“, під час яких науковці, педагоги місцевих шкіл, очільники освітньої галузі 
та місцевої влади говорили про виклики та перспективи освіти в Україні. Модератор 
заходу — фахівець прес-служби Львівської політехніки Борис Козловський.

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

Перед початком обговорення учні подарували рек-
торові Юрію Бобалу та його дружині коровай та сіль, 
адже саме завдяки йому, уродженцю Дунаєва, село 
стало потроху відроджуватися. Ще одна приємна подія: 
польський публіцист і видавець з міста Кудова-Здруй 
Броніслав Камінський подарував школі картину, яку 
намалювала українська художниця Марія Шагай. На 
ній відтворено одну з перших Дунаївських бесід (1462 
року) за участі італійського дипломата, письменника 
та публіциста Філіппо Буанакорсі Каллімаха та архіє-
пископа Григорія із Сянока. Гість розповів про історію її 
створення й запропонував і надалі організовувати такі 
невимушені бесіди (колись вони відбувалися не лише 
в Дунаєві, а й у Кракові, Варшаві…). 

Погані дороги впливають  
на якість життя

На жаль, у сільських і районних школах суттєво 
поменшало дітей (цього року в Дунаївській школі на-
вчатиметься шестеро першачків, а весною випустять 
восьмеро старшокласників). Відтак виникають серйозні 
фінансові проблеми (утримувати приміщення, вчите-
лів і школярів стає проблематично), тож опорні школи, 
що часто теж не мають потрібної кількості школярів, 
доброго матеріального оснащення, вчителів із новим 
мисленням, залишаються нині єдиним розумним вихо-
дом із ситуації. Є ще одна серйозна проблема — кепські 
дороги, з якою районне керівництво через брак фінансів 
не може дати собі ради. Як відзначив проректор Роман 
Корж, допоки не буде зроблено доріг до сіл, діти будуть 
змушені навчатися в опорних школах, із селищ зникати-
ме бізнес, тікатиме до мегаполісів молодь. Села просто 
вимиратимуть. 

Наразі в районі діють три опорні школи (дві — у Пе-
ремишлянах і одна — у Бібрці). Невідомо також, що буде 
з Дунаївською школою (школи в районі понижують у сту-
пенях, три взагалі закрили, бо не було дітей). У районі 
є 11 автобусів „школяриків“, якими довозять дітей до 

опорних шкіл, але чи надовго вони 
витримають такі складні дороги? 

„Ви від нас тікали,  
а ми вас наздогнали“

Директор Львівського регіо-
нального центру оцінювання якості 
освіти Лариса Середяк теж вважає, 
що необхідно створити дітям добрі 
умови для навчання, а це в нинішніх 
умовах повинні забезпечувати опор-
ні школи. Так роблять у всьому сві-
ті. Щоб результати ЗНО були добрі, 

має бути добра підготовка. Велика відповідальність за 
ЗНО лежить на вчителях. Те, що учні Львівщини на ЗНО 
демонструють добрі знання, свідчить, що між учнями 
та вчителями є порозуміння. Гірші справи в учнів учи-
лищ і коледжів, які цьогоріч вперше складали державну 
підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови. 
Наступного року вони складатимуть дві, а ще через рік 
— три підсумкові атестації. Свого часу ці діти обирали 
навчання у ліцеях і училищах саме тому, щоб не скла-
дати ЗНО. Натомість воно їх і там наздогнало.

Що може сучасна педагогіка 
запропонувати школі?

Юрій Козловський, завідувач кафедри педагогіки 
та соціального управління нагадав дві цитати міністра 
освіти: „сучасний учень, наче фарширована риба: ніби 
риба, але не плаває“ та „учні втрачають інтерес до 
школи у третьому-четвертому класах“ (колись це було 
в сьомому-восьмому). На думку Юрія Козловського, 
нині треба створювати не інновацію, а готувати доб- 
рого інноватора. 

— Ми змінюємо форму навчання в школі та маємо 
акцентувати на змісті, особливо на обсязі та якості 
знань, компетентнісному підході, — говорить профе-
сор. — Компетентність — це стіни і дах будівлі, тому 
без правильного ставлення до знань, до їх обсягу та 
структурування, її не побудуєш. Ми сьогодні дуже по-
требуємо освітнього аналітика, якого маємо підготу-
вати. Реформа повинна дати кожному педагогу сво-
боду у формуванні компетентностей, а учням — змогу 
обирати вибіркові дисципліни, і не лише в старших 
класах. А педагогіка готова допомогти школі обрати 
ґрунтовні підходи до обсягу й структурування знань з 
кожної спеціальності, освітньої програми, дисципліни. 
Нам потрібно брати приклад з фінської школи, де вже 
в початковій школі роблять акцент на компетентнісний 
підхід і розв’язання реальних завдань. В основі нав-
чання учнів чи студентів має бути наука, а навчальні 
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та вибіркові дисципліни — це додаток до науки, з яких 
кожен черпає саме те, що йому потрібно. 

Чому нині вчителям непросто „перекувати“ себе 
для нової школи? Завідувачка лабораторії інновацій-
них педагогічних технологій кафедри педагогіки та 
соціального управління Маргарита Носкова вважає, 
що впродовж багатьох років учителя привчили до різ-
них планів, настанов, програм, а учнів — не думати 
самостійно (всюди можна купити відповіді на домаш-
ні завдання чи питання ЗНО). Маючи готові рішення, 
не можна навчитися думати. Лише тоді, коли вчитель 
передусім дбатиме за знання, у школі якісно розви-
ватимуть дітей. 

Як відзначили промовці, навіть за найближчих де-
сять років опорні школи не відповідатимуть потребам 
учнів. У Великій Британії, до слова, на становлення по-
чаткової школи пішло 100 років, то ж не варто чекати 
швидких результатів, адже вища школа має спочатку 
підготувати для нової школи нового педагога.

Наука потребує змін
Оскільки у заході брали участь політехніки, то роз-

мова плавно торкнулася й університету. Як відзначила 
Маргарита Носкова, Політехніка має чудову матері-
ально-технічну базу, прекрасних фахівців, дистанційну 
платформу, що дозволяє залучати до процесу підготовки 
нових учителів найкращих, не прив’язаних територіально 
до Львівської області, викладачів-практиків. На кафед- 

рі вже долучилися до процесу творення нового вчителя 
через дистанційні курси.

Віталій Ромака, доцент кафедри прикладного матеріа- 
лознавства та обробки матеріалів, свого часу працював 
за кордоном у наукових групах, спілкувався з науков-
цями Канади, Європи. Він упевнений: щоб підготувати 
нового вчителя, потрібно й вищим закладам змінювати 
свій підхід до цього процесу. За кордоном наука є пер-
шоосновою викладання, дидактика — вторинне. В Укра-
їні ж викладання займає левову частку часу, тож зай- 
матися наукою просто нема коли. Студент нині не хоче 
вчитися там, де є слабка наукова школа. Над цим треба 
задуматися професорам і завідувачам кафедр, адже не 
можна студентові читати одне й теж і не розвивати ак-
тивно наукові напрями. Основним критерієм оцінювання 
ефективності науковців є індекс Гірша, індекс цитованос- 
ті наукових робіт. Якщо професора не цитують, то така 
наукова цінність, а також і наукові розробки прямують 
до нуля. В українських реаліях частина професорів має 
індекс менше 5. Тому не дивно, що студент не хоче вчи-
тися в тих викладачів, які не творять нових ідей. З ним 
погоджується і Юрій Бобало: „викладачі мають зрозумі-
ти, що працювати так, як раніше, не можна“.

Підсумовуючи „Дунаївську бесіду“, промовці дійш-
ли висновку, що українська освіта має наближатися до 
фінської, адже в цій країні передусім цінують компетен-
цію та потрібні для роботи навички, а не свідоцтво чи 
диплом. 

Катерина ГРЕЧИН

НАШ КАЛЕНДАР
21 жовтня — День працівників харчо-
вої промисловості.

Пам’ятні дати
18.10.1918 — створили Українську Націо-
нальну Раду у Львові.
18.10.1990 — український національний 
прапор замайорів над Львівською полі-
технікою.
18.10.1845 — народився Юліан Медвед-
ський, славетний український науко-

вець, якого тричі обирали ректором 
Львівської політехніки.
19.10.1648 — облога Львова козацькими 
військами під проводом Максима Кри-
воноса.
19.10.1848 — відбувся з’їзд „руських уче-
них“ у Львовi.
19.10.1854 — народився Сергій Васильків-
ський, відомий український живописець.
20.10.1814 — народився Якiв Головаць-
кий, український поет i науковець, член 
„Руської трiйцi“.
21.10.1833 — народився Альфред Берн-
ґард Нобель, шведський хімік і промис-
ловець, фундатор знаменитих премій.

21.10.1989 — установча конференція 
ухвалила відновити діяльність Науко-
вого товариства ім. Шевченка.
22.10.1892 — помер Олександр Нав-
роцький, український поет i перекла-
дач, учасник Кирило-Методiївського 
братства.
22.10.1935 — народився Борис Олійник, 
український поет.
23.10.1900 — народився Володимир 
Кубійович, український історик, гео-
граф, головний редактор „Енциклопе-
дії українознавства“.
24.10.1945 — День ООН (набрав чинно-
сті Статут ООН).
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СУСПІЛЬСТВО

ЧИ ЗАВЖДИ КРИТИКА — КОНСТРУКТИВНА?

Самоствердження — базова потреба особистості, що 
є виявленням власного „Я“, пошуком доказів своєї 
значущості, свідченням успішності особи тощо. 
Часто люди обирають найлегший спосіб і вдаються до 
самоствердження шляхом демонстрування переваги 
над іншими. Лікар-психотерапевт і психолог Наталія 
Гармаш зазначає, що це свідчить не про успіх, а 
проблеми.

У чому причина такої 
поведінки?

Найчастіше так роблять, 
коли не хочеться вдоско-
налюватися, людина втом-
лена, а ресурси для са-
мореалізування 
— відсутні. Якщо 
така поведінка 
проявляється 
часто, можна 
стверджувати, 
що для цьо-
го є серйозні 
підстави. Пси-
хологи поді-
ляють любов 
на умовну („я 
люблю тебе, 
якщо чемний; 
якщо досяга-
єш успіху“) та 
безумовну („я люблю тебе, просто 
за те, що ти є“). Якщо безумовної 
любові та підтримки в дитинстві 
було недостатньо, це однозначно 
проявлятиметься в дорослому жит-
ті — викликатиме постійну потребу 
доводити, що любити є за що.

З другого боку, якщо людина 
постійно відчуває себе невпев-
неною, вразливою — вона може 
захищатися в такий спосіб. Не ба-
жаючи виказувати свої слабкості 
іншим, вона поводиться щодо них 
агресивно, аби ті „не вдарили“ 
першими.

Окрім цього, самостверджен-
ня за рахунок інших свідчить про 
повне неприйняття себе або ж ок-
ремих своїх рис, які зазвичай при-
щеплюються ще у дитинстві (якщо 
дитина жила з авторитарною та 
владною людиною, яка на власному 
прикладі демонструвала, як мож-
на отримувати владу над іншими). 
Причиною може бути й пережите 

психологічне чи фізичне насилля. 
Тоді людина просто не навчена 

розв’язувати конфлікти іншим 
способом, окрім тиранії.

Як розпізнати 
тирана?

Основний „сигнал“, який 
вказуватиме на те, що за 
ваш рахунок намагаються 
самоствердитися, — пу-
блічність — вас ображати-
муть та принижуватимуть 

при свідках.
Друга ознака — беззміс-

товна суперечка: людина 
критикує, але не пропонує 
жодного розв’язання про-
блеми. Для неї важливе не 
розв’язання конфлікту, а від-
чуття власної „вищості“. Не 

очікуйте на конструктивний 
результат такої суперечки.

Третьою ознакою є пошук вад у 
близьких, друзів, колег тощо. Ча-
сто критика набуває форм звичай-
них пліток. 

Четверте — використання не-
обґрунтованих звинувачень та 
узагальнень, наприклад: „ти ніко-
ли не кажеш правду“, „ти завжди 
спізнюєшся“ та інше. Стверджу-
вальне узагальнення — 100% ма-
ніпуляція.

П’ятою ознакою є демонстру-
вання власної важливості — особа 
постійно наголошує, що вона най-
краща, найрозумніша тощо. 

Самоствердження за рахунок 
інших — прояв потреби бути ви-
знаним і потрібним. Парадокс у 
тому, що у своєму прагненні бути 
потрібними, такі люди зазвичай 
самі заганяють себе у пастку — 
замість визнання опиняються в 
ізоляції або зазнають пасивного 
чи агресивного опору.

Як не дати себе 
використати?

Перше — відмовитися від про-
вокацій, а також реакції на них, 
бо це завжди викликає агресію. 
Якщо ви поводитеся спокійно, то 
й тиран втратить інтерес до кон-
флікту. Ця розмова може бути для 
нього просто емоційною розряд-
кою, тому потрібно максимально 
зберігати спокій та „вимкнути“ 
почуття образи — все, що ви по-
чуєте, найімовірніше, не стосу-
ється вас. У душі можна поспів-
чувати, бо насправді такі люди є 
глибоко нещасні. Якщо відповісти 
на образи все-таки хочеться — 
говорити варто якомога тихіше, 
спокійніше та повільніше, ніж 
співрозмовник, адже це збиває 
крикуна з пантелику та змушує 
вслухатися у ваші слова.

Можна спробувати розв'язати 
суперечку жартом, але без насмі-
шок і сарказму. Якщо врегулюва-
ти ситуацію не вдалося, варто вті-
шити себе таким: люди, які само-
стверджуються за рахунок інших, 
зазвичай роблять це з тими, кого 
вважають кращими за себе.

Чи можливо змінити 
таку людину?

Якщо цей спосіб поведінки 
виробився давно, то він — не-
свідомий, а отже — не є пробле-
мою для свого „власника“. З цим 
важко працювати, оскільки стан 
знецінення, у якому зазвичай пе-
ребувають ці люди, спричинений 
найчастіше не тим середовищем, 
у якому вони самостверджуються. 
До слова, інколи немає значення, 
живі „знецінювачі“ чи вже ні, бо 
тиран прокручує в голові болісні 
спогади. Якщо ж знайдеться люб- 
ляча людина, яка прийме, зро-
зуміє, вислухає і, найважливіше, 
буде цінувати його — зміни мож-
ливі.

Важливо зрозуміти: само-
ствердження за рахунок інших є 
ілюзією успіху. Натомість справж-
нє вдосконалення потребує чи-
мало зусиль, але приносить ще-
дрі плоди. 

Анастасія МОЗГОВА
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СУСПІЛЬСТВО

ЩОБ НАВЧАННЯ БУЛО ПРОДУКТИВНЕ, 
ТРЕБА ПІЗНАТИ СЕБЕ

Про те, що навчання може бути не лише у формі лекцій, 
а й у форматі діалогу, який спонукає студентів до 
пошуку та заглиблення в тему, знають в Інституті 
підприємництва і перспективних технологій. Тут 
наголошують, що нині світ потребує креативних людей, 
тож і підхід до навчання повинен бути відповідний.

Нещодавно відбулася зу-
стріч-спілкування із Наталею 
Шпот. Запрошена гостя — викла-
дачка управлінських та магістер-
ських програм LvBS, директорка 
й тренерка Львівської школи про-
ектного менеджменту, коуч і геш-
тальт-консультант. Вивчає соціо- 
економічний підхід до менедж-
менту в інституті ISEOR (Франція) 
із 18-річним досвідом у бізнесі. 
Працювала HR-директором ком-
панії ELEKS, створила повноцінний 
відділ керування персоналом та 
програми утримання, розвитку та 
оцінки працівників. Авторка тре-
нінгових програм у таких компа-
ніях як SoftServe, Intellias, Prosteer 
Group та консультаційних проектів 
із організаційного розвитку.

Впродовж години Наталія Шпот 
разом зі студентами розкривала 
тему методик навчання, здобуття 
корисного досвіду та як усе отри-
мане застосувати на практиці. На 
початку зустрічі гостя наголосила: 
навчання — це те, що відбувається 
з нами постійно. А досвід — те, що 
ми пережили, до того ж, в кожно-
го він власний, незважаючи на те, 
що могли проходити одне й те ж 
навчання. 

— Зазвичай досвід зсередини 
виглядає по-іншому, ніж у стрічці 
резюме. Бо в ході його здобуття 

маєш інше враження. Зреш-
тою, й навчання — це теж 
набуття певного досвіду, 
прагнення вдосконалюва-
тися у своїх знаннях і вмін-
нях. В університеті ми біль-
ше вчимося структурувати 
власні знання й навички. А 
загалом, добре було б, щоб 
навчання акумулювало в 
собі і нові знання, і, навички, 
і мотивацію для застосуван-
ня власних знань. Важливо 
також і те, чи ми просто 

поглинаємо свої знання, чи все ж 
перетворюємо 
їх у певний ре-
зультат, вкла-
даємо в щось. 
Бо тоді змі-
нюється сві-
тосприйняття 
й самосприй-
няття, спосіб 
мислення, зба- 
гачується внут- 
рішній світ, 
змінюється са-
мооцінка. Для 
того, щоб вчитися, важливо розу-
міти, як ми нині сприймаємо цей 
світ. Досвід власне і є розумінням 
того, що роблю з тим, що отримав. 
Спосіб взаємодії можливо змінити 
лише тоді, коли розуміємо це, — 
аналізує Наталія Шпот.

Розмова зі студентами нагаду-
вала гру в асоціації, коли кожен, 
хто хотів, міг поділитися власним 
сприйняттям навчального проце-
су; що вони очікують від нього, 
чим для них є досвід і як вміють 
із нього черпати користь. Вже 
навіть ця розмова, як підкресли-
ла лекторка, є своєрідним пере-
осмисленням себе. А усвідом-
люючи більше процесів, можемо 
розширювати коло свого впливу, 
вчимося краще аналізувати те, що 

вчимо, що обираємо і як на що ре-
агуємо. 

— Якщо говорити про навчання 
як про роботу з досвідом — воно 
циклічне і розпочинається з наших 
емоцій. Завдяки їм ми розуміємо: 
підходить нам цей досвід, чи ні. А 
загалом, що більше ми залучені в 
певні процеси, що більше можемо 
на них впливати, то більше отриму-
ємо задоволення від цього і, відпо-
відно, більше вчимося, більше за-
пам’ятовуємо. Тому варто навчання 
будувати не на лекціях, коли викла-
дач говорить, а студенти пасивно 
слухають, а на формі діалогів, коли 
через запитання-відповіді можна 
глибше пізнати й зрозуміти тему. 
Варто зважати й на те, що нині ма-
ють попит навички не про знання, 
а про персональні риси, не про те, 
аби просто знати щось, а про вмін-
ня змінюватися. Зробити це, не ро-
зуміючи, які ми, чого потребуємо, 

чого очікуємо — неможливо. Тому 
мусимо перш за все знати себе, — 
додала Наталка Шпот. 

На завершення зустрічі гостя 
залучила присутніх — і студентів, 
і викладачів до тесту, який мав би 
допомогти кожному краще зро-
зуміти себе, свої зацікавлення та 
обрати пріоритети для дальшого 
розвитку. 

Як додав на завершення дирек-
тор ІППТ Йосип Хром’як, ця зустріч 
лише розпочинає цикл спілкуван-
ня з різними викладачами в тако-
му форматі, який пропонуватимуть 
студентам, щоб урізноманітнити 
навчання, спонукнути їх до розши-
рення діапазону знань і навичок.

Наталія ПАВЛИШИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

„ДРАЙВОВІ ТУРИСТИ“ ВИСПІВАЛИ ПЕРШЕ МІСЦЕ

Підкоряти нові вершини — це те, що добре вміють 
студенти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола 
Львівської політехніки. З року в рік молодь формує 
команду, щоб позмагатися на Молодіжному фестивалі 
української туристичної пісні „Бабине літо“. І щороку 
повертаються не з порожніми руками.

Цього разу коман-
ді „Драйвові турис-
ти“ вдалося виборо-
ти, а точніше, виспі-
вати, перше місце в 
номінації „Краще ви-
конання туристичної 
пісні“.

— Цей захід, при-
свячений Всесвіт-
ньому дню туризму, 
проходив у відпо-
чинковому комплексі 
„Верещиця“ Яворів-
ського національно-
го парку. Для наших 
студентів — це нагода показати 
свої таланти не лише в навчанні, 
а й у самодіяльності. На жаль, не 
надто багато нашої молоді задіяно 
в творчих колективах Народного 
дому „Просвіта“ — чи то через 
віддаленість навчального корпу-
су, чи через зайнятість студентів. 
Тож власними силами готуємо їх 
до цього фестивалю, — каже ху-
дожній керівник команди, голова 
осередку Товариства „Просві-

та“ ІСТР, старший 
викладач кафедри 
туризму Ольга Не-
дзвецька. — Цього-
річ наша команда 
справді відрізнялася 
від попередніх. Я по-
ставила собі за мету 
організувати біль-
шість студентів саме 
з кафедри туризму. 
Адже цей конкурс 
якнайбільше потрі-
бен саме таким сту-
дентам. Окрім цього, 
це прекрасне аніма-

ційне видовище.
Як каже викладачка, вже сам 

творчий процес приготування до 
участі у фестивалі проходив дуже 
цікаво. Бо ж найперше, команда 
гуртувалася, потрібно було ство-
рити авторську пісню. „Драйво-
ві туристи“ виступили чотирма 
композиціями: „Сонечко Карпат“, 
„Червона рута“, „Діти природи“ 
і студентською бувальщиною 
„Страшний сон студента“. 

Змагатися довелося з десять-
ма командами, які представляли 
навчальні заклади, де готують фа-
хівців із туризму.

— Цього разу організатори пі-
дібрали фахове журі, яке очолив 
відомий артист Леонтій Бебешко 
(Левко Дурко). Він надзвичайно 
творча людина. І нашу туристичну 
пісню відзначив як найкращу се-
ред усіх команд, — додала Ольга 
Василівна.

Після виступу гостинні орга-
нізатори фестивалю частували 
учасників туристичними наїдка-
ми та зігрівали гарячим фіточаєм. 
Продовження Фестивалю відбу-
валося біля великого вогнища, де 
звучали гучні переспіви команд- 
учасниць. 

Закінчилося фестивальне дій-
ство підсумками журі, яке від-
значило активність усіх десяти 
команд. 

Переможців варто знати по-
іменно. До команди-лідера фести-
валю „Драйвові туристи“ входили: 
капітан команди Валерій Локайчук 
(ТУ-22), Анастасія Мар’ян (ТУ-31), 
Олена Сухай (ТУ-41), Володи-
мир Лаб’як (ТУ-31), Анна Кіреєва  
(ТУ-31), Богдан Паримончук  
(ТУ-32), Вікторія Думич (ТУ-32), 
Оксана Шемчишин (ТУ-11), Роман 
Мох (ТУ-12), Назар Дрозд (ТУ-12).

Наталія ПАВЛИШИН
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КУЛЬТУРА

ЗДОБУТКИ Й ПЛАНИ ЗАНЬКІВЧАН

101-й театральний сезон у Національному академічно-
му українському драматичному театрі ім. М. Занько-
вецької обіцяє продовження ремонтно-реставраційних 
робіт у будівлі й поза нею, а також — звернення до 
гуцульської культури через нову постановку.

Жовтень завершиться (28-го і 
30-го) і розпочнеться листопад (3-
го, 11-го) прем’єрою „Гуцульський 
рік“ — виставою за творами Гната 
Хоткевича, колоритною, натхнен-
ною самими Карпатами. Адже для 
реалістичного відтворення атмос-
фери й традицій Гуцульщини режи-
сер-постановник п’єси Вадим Сі-
корський разом із акторами їздив 
в експедицію до селища Верховина 
й довколишніх сіл — „шукали мову, 
людей, відносини“. Консультува-
ли й самі заньківчани, які мають 
гуцульський родовід, — Надія Ше-
петюк і Василь Коржук. Аналогіч-
ний підхід до творчості був і коли 
готувалися до постановки „Неби-
лиці про Івана, знайдені в мальо-
ваній скрині з написами“.

„Гуцульський рік“ — етногра-
фічне представлення в IV діях з 
антрактом. Це історія родини, яка 
переживає різні часи — Різдво й 
Великдень, весілля й смерть. Ця 
пропозиція теми для розмови з 
глядачем, і фольклор, переданий 
через найважливіші ритуальні 
дійства річного обрядового кола, 
є для неї лише тлом.

Вадим Сікорський наступного 
місяця також продемонструє свої 
знакові постановки — відсвяткує 
ювілей „Листопадом вистав Вади-
ма Сікорського“. Окрім „Гуцуль-
ського року“, на театралів чекають 
й інші прем’єри — Федір Стригун 
взявся за роботу над виставою 
„Мазепа“ Юліуша Словацького, а 
Алла Бабенко готує „Привидів“ Іб-
сена.

Сценічна творчість потребує 
добрих умов і для реалізування, 
тому театр продовжує давно роз-
початі реконструкційні роботи 
— будівля потребує капітально-
го ремонту. Завершено розробку 
проектно-кошторисної докумен-
тації щодо реставрації приміщень 
камерної сцени. Також Міністер-
ство культури виділило більше 
шести мільйонів гривень для за-
кінчення перебудови (збудована 

у 80-х роках минулого століття, з 
порушенням норм) трансформа-
торної підстанції, яку заньківчани 
експлуатують спільно з Оперним. 
У планах — будівництво госпо-
дарської бази театру за адресою 
вул. Б. Хмельницького 196/200. 
Якщо будуть затверджені відповід-
ні документи й виділені кошти, то 
роботи розпочнуться вже наступ-
ного року. Приміщення споруджу-
ватимуть із сендвіч-панелей (з них 
будують супермаркети), що зручно 
для трансформації.

Театр займає лише 59% будів-
лі Скарбека, решта — комунальна 
власність міста. Тому проблем-
ними є періодичні затоплення 
театральних приміщень. Часто 
заньківчани самі мусять усувати 
пошкодження й навіть допомага-
ти своїм сусідам, мешканцям. Та 
найбільш актуальним залишається 
потреба в заміні даху: зміцнення 
фундаменту призупинило руйнівні 
процеси в будинку, але остаточно 
їх не усунуло. Та й поганий дах не 
дає змоги надати фасаду театру 
презентабельності.

Наталя ЯЦЕНКО

У Галереї Гері Боумена 9 жовтня 
відкрили виставку „Людина, 
що народилась з пензлем у 
руці“, приурочену львівському 
митцю Володимиру Патику. 
Того дня йому би виповнилося 
92 роки, тож відвідувачів про-
сили приносити на відкриття 
експозиції улюблені квіти худож-
ника — соняхи та чортополох. 
Виставка унікальна, бо демон-
струє роботи Володимира Пати-
ка ще до початку його навчання 
в ЛНАМі.

20 жовтня у Львові відбудеться 
тревел-фестиваль Compass 
2018, присвячений розповідям 
про мандри в медіа. Учасни-
ками фестивалю стануть 150 
представників з України та Поль-
щі, які ділитимуться власним 
досвідом мандрування світом та 
розповідатимуть, як перетворити 
враження від подорожі в захо-
пливі історії для медіа. Одним зі 
спікерів фестивалю стане теле-
ведучий Роман Бочкала, який 
репрезентуватиме фільм про 
мандрівку в найбільш закриту 
країну світу — Північну Корею.

У Львівській органній залі 
21 жовтня відбудеться унікаль-
ний „Концерт для ансамблю, 
публіки і Телеграм-бота, або 
Будь ласка, не вимикайте 
Ваші мобільні телефони“. Це 
спеціальний авторський проект 
скрипаля та композитора Олек-
сандра Пільчена, який дозволить 
експериментувати зі звуком у 
режимі реального часу. Кожен 
відвідувач концерту зможе ке-
рувати оркестром як ді-джей за 
пультом. Технічно все це відбу-
ватиметься за допомогою Теле-
грам-бота, тож всім, хто прийде 
на концерт, потрібно мати на 
своєму смартфоні Телеграм.

Альтернативну Нобелівську 
премію з літератури отримала 
письменниця-француженка 
Маріз Конде. Цю премію Нової 
академії Швеції засновано після 
цьогорічного скандалу в швед-
ській академії. Лауреата обирали 
шляхом відкритого голосування, 
в якому взяли участь більше 100 
журналістів, письменників, акто-
рів та інших діячів культури, що 
ввійшли до Нової академії. Журі 
відзначило книги Маріз Конде за 
опис „жахів колоніалізму і хаосу 
постколоніалізму“.
За матеріалами інформагенцій
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АКТУАЛЬНО

„ЇЖ ЯК БЕЗСМЕРТНИЙ.  
ЯК ХАРЧУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ НАШУ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ“

Таку назву мала лекція Арсенія Барзеловича, яку 
він прочитав у Першій львівській медіатеці. Що їсти, 
щоб не старіти? А щоб не хворіти вікозалежними 
захворюваннями? А щоб схуднути? Відповіді на ці 
та інші запитання містили наукове підґрунтя, адже 
зустріч організовував клуб „15Х4“.

Менше калорій
Спроби досягти безсмертя 

й надалі актуальні — ВООЗ уже 
близька до того, щоб визнати ста-
ріння хворобою. Та щоби боротися 
зі старістю, насамперед потрібно 
бути здоровим, ну й дожити до того 
часу, коли придумають методи по-
долання її. Один із найсильніших 
засобів впливу на здоров’я — хар-
чування. Однак саме собою воно не 
помічне, якщо спимо мало. А також 
якщо не займаємося аеробними 
вправами (норма — 150 хв. на тиж-
день), не можемо відмовитися від 
згубних звичок і 
залежностей, не 
даємо собі ради 
зі стресами 
(контрольова-
ний стрес — по-
мірні розумові 
навантаження 
— це корисно).

Важливо пі-
дібрати харчу-
вання так, щоб 
воно було різно-
манітне й індивідуальне. Для цьо-
го варто дізнатися більше про свій 
організм і про біологію, що заодно 
дасть змогу створити адекватну 
картину світу.

Науковці провели такий експе-
римент — одній групі мавп дава-
ли змогу їсти стільки, скільки вони 
хочуть, а другу групу обмежили в 
калоріях. Мавпи, яких обмежували, 
почувалися ліпше й хворіли рідше. 
Причина в тому, що скорочення 
калорій активує ресурси організ-
му, тривалість життя збільшується. 
Однак лікарі несхвально ставлять-
ся до такої редукції, незважаючи 
на те, що історія знає навіть дов-
готривале голодування — 382 дні, 
що допомогло скинути вагу з 215 
до 82 кг. Та якщо голодувати ро-

зумно й правильно, переконаний 
Арсеній Барзелович, то це може 
бути корисно.

Увага — вага!
Допомагає продовжити життя 

оптимальна вага: якщо ви не надто 
худі, але й не повні — повнота при-
зводить до вікозалежних хвороб. У 
США тривалість життя не зростає, 
хоч держава і вкладає багато кош-
тів в охорону здоров’я, бо в трети-
ни населення — діабет через над-
лишкову вагу.

Якою ж має бути вага, що спри-
яє здоров’ю? Розрахуйте свій ін-

декс маси тіла. 
Для цього поді-
літь свою вагу 
в кілограмах на 
свій зріст, вира-
жений у метрах 
і піднесений до 
квадрату. Здо-
ровий індекс 
маси тіла — 
18,5–23. Зважте, 
що зі збільшен-
ням його на кож-

ну одиницю збільшується ймовір-
ність інсульту на 6%.

Якщо ж хочемо схуднути, то 
харчування важливіше, ніж фізич-
на активність. Здорове харчування 
— це комплекс відмов і це легше, 
ніж дозовано займатися фізичними 
вправами і ніж видаляти токсичних 
людей зі свого оточення.

Харчова промисловість і тор-
гівля використовують різні засо-
би, щоби ми купували більше їжі. 
Пропагується ідея, що можна їсти, 
що завгодно, якщо багато рухати-
ся. Але це неправда. Міфом є і те, 
що можемо контролювати своє по-
чуття голоду — не можемо оцінити, 
скільки їмо, а їмо багато. Навіть із 
клітковини, якщо правильно пра-
цює травна система і правильний 

мікробіом, організм теж засвоює 
калорії.

Найменша смертність серед лю-
дей, які споживають 12–15% калорій 
через білки. Ймовірність захворіти 
й померти ще менша, якщо ці біл-
ки рослинні. Відмова від оброб- 
леного червоного м’яса зменшує 
смертність від серцево-судинних 
хвороб на 40%. А якщо відмовити-
ся від червоного м’яса взагалі, до 
тих відсотків додасться ще 10–20. 
Зменшення вживання білків риби 
впливає на здоров’я теж позитив-
но. Нюанс: рибу ліпше їсти жирну, 
бо в ній є корисні жирні кислоти 
Омега 3, які запобігають багатьом 
недугам.

Що ж їсти?
Соняшникового або гарбузо-

вого, кунжутного насіння можна 
з’їдати щодня до 100 г. Стільки ж 
— олії. Обирайте ту, де менше ві-
таміну Е — надмірне споживання 
антиоксидантів сприяє виживан-
ню ракових клітин на ранніх стаді-
ях. Доброю є оливкова олія (однак 
має багато Омега 6, що провокує 
запальні процеси в організмі), 
ще ліпша — олія конопляна. Що-
дня варто їсти броколі, достатньо 
100–150 г, щоб захистити себе від 
онкозахворювань. П’ять ядер се-
редніх горіхів (30–50 г) щодня — 
теж вклад у своє здоров’я. Через 
день — шпинат (100–150 г), авока-
до. Ківі — 3–7 штук на тиждень (з 
фруктів особливо цінні грейпфрут 
і лимон). Жирна риба, яка зазнала 
мінімальної теплової обробки (вона 
має бути мінімальною і для інших 
продуктів — 15–20 хв.) — 300–600 г 
на тиждень (150–200 г на порцію). 
Якщо не можете без м’яса, то оби-
райте біле — м’ясо птиці. І нема-
ло зелені — 200 г щодня (більше 
салатного листя). Корисно випити 
склянку какао або цикорію, ідеаль-
но — їх поєднати.

І повторимось-підсумуємо: хар-
чування не компенсує нам недоси-
пання і відсутність занять фізкуль-
турою та спортом. Воно не допо-
може нам жити довше й тоді, якщо 
маємо важке життя й не працюємо 
головою.

Наталя ЯЦЕНКО
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Колектив кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії ІХХТ ви-
словлює глибокі співчуття провідному спеціалісту кафедри Лідії 
Миколаївні Гриценко з приводу важкої втрати — смерті 

матері.
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав Національний 
університет „Львівська політехніка“: 
студентський квиток ВК № 11732370 на ім’я: Панфілов Євгеній 
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив редакції тижневика 
„Аудиторія“ щиро вітає з днем 
народження директора Між-
народного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспо-

рою Національного університету ,,Львівська по-
літехніка“ 

Ірину Михайлівну 
КЛЮЧКОВСЬКУ.

Нехай здійсняться всі Ваші творчі задуми, і ко-
жен Ваш день буде осяяний почуттям любові та 
взаєморозуміння. А добре здоров’я і гарний на-
стрій стануть запорукою Вашої успішної та плід-
ної праці.

ѓ

ѓ

„НАЖИВО“ ЗІ „САДОМ“
Коли чогось справді хочеш — знаходиш мож-

ливості. Не маючи ані сцени, ані професійних 
акторів, Студентський театр „САД“, який діє при 
Центрі студентського капеланства ЛА УГКЦ, 
уже чотири роки активно розвивається. Його 
незмінне гасло: „Дивись ширше — побач біль-
ше“.

21 жовтня о 19.00 „САД“ запрошує всіх ша-
нувальників театрального мистецтва до Сту-
дентського клубу студмістечка Львівської по-
літехніки (вул. Бой-Желенського, 20) на своє 
свято „Наживо“. У програмі вечора — все про 
найважливіші надбання театру та велика валіза 
досвіду в аматорстві. 

„САД“ сам творить сценарій або вміло дома-
льовує своє бачення чогось звичного. 

„САД“ вміє добре імпровізувати, як і студенти 
на парах. 

„САД“ усі найбільші свята організовує у схід-
них закутках країни, куди більшість не поїхала б.

„САД“ творить від душі, бо знає як це важливо.
Найкраще що можемо запропонувати — при-

йдіть і подивіться!
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ТОП-події тижня  
у Львівській політехніці

4с.

5с. 6с.

10с.


