#32 [3032] 1 — 7 листопада 2018

Roborace-2018:
переможець — відомий

2

ВАША ДУМКА

ч. 32 [3032]
1 — 7 листопада 2018

ПОДВІЙНІ ДИПЛОМИ: МОЖЛИВОСТІ ЧИ ЗАГРОЗИ?
Олена Бобало, керівник відділу маркетингу та інноватики науково-дослідної
частини:

„Це новий досвід і можливості для розвитку“
Вбачаю тільки плюси. Мінусів — нема. Далеко не в усіх країнах, із університетами яких ми співпрацюємо, так легко студентам чи випускникам знайти роботу. До
прикладу, у Франції, де за програмою подвійних дипломів вчаться не лише львівські
політехніки, а й з Києва та інших вишів України, ті, хто навіть завершили навчання,
повертаються додому, бо, кажуть, що не можуть знайти роботу за здобутим фахом.
Знаю, що й студентам-французам непросто працевлаштуватися. Думаю, схожа ситуація
в усіх розвинених країнах.
Та навчання за кордоном — це можливість побачити світ, познайомитися з тим, як в інших країнах працюють
освітні системи, розширити власний світогляд, дізнатися, як мислять, як приймають важливі рішення. Також
сприяє налагодженню контактів. Можна провадити спільні дослідження.
Мультинаціональність університетів — це також велика перевага для університетів зі світовим ім’ям. Знаю, що
в закордонних вишах навіть ставлять собі за мету, щоб студентів, аспірантів, докторантів іноземців було не
менше певного відсотка. Нам теж потрібно розширювати таку співпрацю. Єдиною умовою є те, що студенти
повинні знати іноземні мови. Також, повертаючись, молодь ділиться досвідом, пропонує зміни, які сприяють
вдосконаленню університету.
Юрій Костів, начальник студентського відділу Львівської політехніки:

„Для наших студентів важливо
отримати диплом тут“
Наш відділ бере безпосередню участь у формуванні справ студентів, які їхатимуть
на навчання за кордон. Ми маємо можливість відстежувати тенденцію розвитку
програм подвійних дипломів. Однією з позитивних сторін є те, що політехніки все ж
повертаються і захищають диплом тут, у Львівській політехніці. Вони не залишають
навчання, а хочуть мати диплом саме нашого університету.

Юрій Малиновський, декан магістратури Інституту економіки і
менеджменту:

„Від виїзду молоді за кордон не можна
убезпечитися“
Практика подвійних дипломів — це програма можливостей. До участі в цій програмі
допускають студентів, які мають високі бали, тож, відповідно, й хороші знання. І тих, які
добре проявляють себе впродовж усього навчання. Вони отримують добру базу знань тут,
а потім їдуть ще навчатися за кордон і доповнюють їх, здобуваючи європейський вишкіл.
Хоча, як показує досвід спілкування зі студентами, які провчилися в іноземних вишах, наш рівень магістерської програми — вищий. Там вузько спеціалізована програма. Вони вчать конкретні
предмети під конкретний напрям. У нас база знань — ширша.
Навчаючись за кордоном, студенти отримують колосальний досвід спілкування з молоддю фактично з усього світу, бо
окрім європейців з різних країн, там навчаються також й азійці. І, безумовно, вони мають змогу подорожувати країнами.
Таким шляхом йшли всі країни, які розвивалися. Молодь їздила по світі, здобувала досвід і поверталася в свої країни,
щоб втілювати нові ідеї там. Тож, вважаю, отримавши диплом Політехніки (обов’язкова умова участі в програмі подвійних дипломів в університетах, із якими співпрацює наш виш) і здобувши досвід за кордоном, вони помножують
шанси для успішного працевлаштування. Ми контактуємо з нашими колишніми студентами. Тож знаємо, що вони
працюють у фінансовому секторі, імпортно-експортній галузі, ІТ-кластері.
Говорячи про небезпеку того, що студенти, здобувши диплом за кордоном, не повернуться в Україну, скажу одне: чи
застраховані ми, що студент, закінчивши будь-який навчальний заклад тут, не поїде працювати за кордон? Їдуть і працюють там не за спеціальністю. Тут ми скеровуємо їх фахово. Тим більше, що навіть нині у Львові з’являється щоразу
більше іноземних підприємств, що потребують фахівців, які добре володіють не лише отриманою спеціальністю, а й
вільно розмовляють іноземними мовами. За нашою статистикою, 70% студентів-політехніків, які вчилися за програмою
подвійних дипломів — повернулися задоволені.
Закінчення на 9 с. m
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ЯКІ КРІПЛЕННЯ ПОТРІБНІ В БУДІВНИЦТВІ?
Про це йшлося під час семінару „Rawlplug — 100 років
досвіду у будівництві“, що відбувся в ІБІД, на базі
двох кафедр: будівельних конструкцій та мостів і
автомобільних доріг та мостів.
На семінарі йшлося про засоби
кріплення Rawlplug, відомі в усій Європі. Про них говорили проектанти,
будівельники. Представники будівельної компанії ознайомили присутніх зі своєю продукцією, запро-

понували власне бачення співпраці
із українськими будівельними компаніями та ІБІД. Серед слухачів — студенти-будівельники та їхні викладачі.
— Багато об’єктів в Україні тепер
потребують відновлення. Коли їх бу-

дували, то використовували далеко
не ті матеріали, які застосовують
нині, враховуючи потребу енергоощадності. І для цього необхідно
мати якісне кріплення, — розповідає генеральний директор львівської філії Rawlplug Олег Ганиш.
Семінар організували польські спікери — технічний директор
Rawlplug Мар’ян Бобер і менеджер
Rawlplug-академії Марчей Божило.
Ірина МАРТИН

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПОЛІТЕХНІКИ
У СПІВПРАЦІ З НІМЕЧЧИНОЮ
Про те, як в Німеччині відбувається співпраця Торговопромислової палати з університетами та про можливості
для українських вишів 23 жовтня політехніків ознайомив
почесний професор Львівської політехніки, генеральний
директор Торгово-промислової палати Ерфурта, професор
Геральд Груссер (Тюрингія, Німеччина).
Високоповажний гість
разом із делегацією відвідав також Tech StartUp
School. Після ознайомлення з діяльністю стартап-школи, з її керівником
професором Назарієм Подольчаком домовились, що
на фінал конкурсу StartUp
Прорив (відбуватиметься
6–8 грудня) приїдуть ке-

рівники підрозділів Торгово-промислової палати
Тюрінгії, які займаються
інноваціями та стартапами. Організував зустріч
директор Німецько-Українського освітнього центру
Денис Невінський.
Це буде нагода ознайомитися з найкращими
напрацюваннями учасни-

ків конкурсу та відібрати
з-поміж них ті, що презентуватимуть у Німеччині. Також для наших
конкурсантів організують
майстер-класи з ефективного розвитку стартапів,
базованих на німецькому
досвіді.
А в травні під час саміту між Тюрінгією та Украї-

ною, за участі прем’єр-міністра Тюрінгії, Tech
StartUp School упродовж
усього дня представлятиме свої напрацювання
й здобутки, ділитиметься
планами на майбутнє перед німецькими бізнесменами та урядовцями.
Наталія ПАВЛИШИН

ROBORACE-2018: ПЕРЕМОЖЕЦЬ — ВІДОМИЙ
Останні вихідні жовтня перетворили хол Студентської
бібліотеки Політехніки на світ роботів — відбулися
„Всеукраїнські змагання з перегонів автономних
роботів за Кубок Львівської політехніки“.
Головна нагорода поїхала до Івано-Франківська разом із командою
TopNode — представниками Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. До
слова, Кубок Львівської політехніки
TopNode-івці вибороли вже вп’яте.

— Чому ми такі сильні? Приділяємо багато часу своїм роботам:
розробка програм, їх тестування
— потрібно зробити тисячу помилок, щоб на тисяча перший раз
машинка поїхала. У складі нашої
команди — студенти спеціальнос-

ті „інженерія програмного забезпечення“, майбутні програмісти,
і викладачі нашого університету.
Змагаємося від 2011 року. Цього разу привезли п’ять роботів,
участь у змаганнях взяло два, —
розповідає очільник команди Микола Козленко.
На перемогу команда була налаштована дуже серйозно — під
час тренувань до півфіналів в одного з роботів навіть згорів мотор.
Закінчення на 6 с. m
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НА БЛАГО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

| Світлина Анастасії Мозгової

Львівська політехніка приймала VI Міжнародну
науково-технічну конференцію „Теорія та практика
раціонального проектування, виготовлення і
експлуатації машинобудівних конструкцій“.

Захід тривав 25 та 26 жовтня і
був присвячений 100-річчю Національної академії наук України та
140-річчю Наукового товариства
імені Шевченка. Львівська політехніка, зокрема Інститут інженерної
механіки та транспорту, стала одним з організаторів конференції.
На відкритті події з привітаннями виступили заступник Голови
Західного наукового центру НАН
України і МОН України Олег Зинюк,
проректор Львівської політехніки
Дмитро Федасюк, Голова Українського наукового товариства з
механіки руйнування матеріалів
Володимир Панасюк, Голова НТШ
Роман Кушнір, начальник комплексу ДП КБ „Південне“ ім. М. К.
Янгеля Володимир Сіренко та інші
поважні учасники конференції.

— Проектування конструкцій
без врахування умов виготовлення
та умов експлуатації — невдячна
справа. Нині у таких передових
сферах науки і техніки як ракетна,
авіаційна, оборонна застосовують
нові матеріали, тому розроблення
методів розрахунку конструкцій
цих матеріалів є вкрай важливе, оскільки наразі таких даних і
методів є обмаль, — розповідає
голова оргкомітету конференції,
завідувач кафедри експлуатації
та ремонту автомобільної техніки
професор Богдан Кіндрацький.
Саме про це йшлося у виступах доповідачів. Велика увага у
доповідях учасників конференції
приділена методам неруйнівного
контролю конструкцій і споруд з
метою оцінити можливості їх по-

дальшої експлуатації. За словами
професора Кіндрацького, це дуже
важливо, оскільки більшість таких
об’єктів інфраструктури України
як мости, газо- і нафтопроводи
вже відпрацювали по 30-45 років
і далі продовжують перебувати в
експлуатації. Ще одна цікава тема
стосувалася розрахунку проектування стартових майданчиків для
запуску ракетних установок і ракетно-космічної техніки. Важливо, що йдеться не лише про наукові доповіді — ДП КБ „Південне“
розробляє і застосовує методи
проектування й випробовуання
для створення нових видів ракетно-космічної техніки. Не менш
цінним є представлений на конференції метод розрахунку надійності та міцності оболонок космічних ракет — він нівелює потребу
надто складного й затратного
експериментального тестування
на міцність таких об’єктів. Раніше
розробники були змушені створювати оригінальний виріб і за допомогою еквівалентних до реальних
навантажень випробовувати його,
що є дуже дорого, а тому — економічно невигідно. Методи теоретичного розрахунку і прогнозування міцності нових матеріалів та
конструкцій значно здешевлюють
цей процес.
Загалом на конференцію було
подано 102 цікаві доповіді, які
представили учасники з різних
областей України та Польщі.
Анастасія МОЗГОВА

У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ — ПОПОВНЕННЯ
На жовтневому засіданні Вченої ради йшлося про
готовність матеріально-технічної бази університету
до нового навчального року, стан охорони праці й
пожежної безпеки, впровадження дуальної освіти,
оцінку роботи Інституту геодезії, а також утворення
нового підрозділу Львівської політехніки.
Традиційне нагородження цього
разу замінили на урочисте вручення диплома почесного професора
Львівської політехніки генеральному директорові Торгово-промис-

лової палати Ерфурта, професору
Геральду Груссеру (Тюрингія, Німеччина). Таке рішення ухвалили
на минулому засіданні Вченої ради
27 вересня.

— Це нагородження — надзвичайно велика честь і радість для
мене. Уже багато років я пильно
й з великою цікавістю стежу за
шляхом України до європейської
спільноти. Впевнений, що Європа
буде надзвичайно пишатися такою
новою країною-членом як Україна.
Як генеральний директор Торгово-промислової палати, я заохотив близько 65 тисяч компаній, що
до неї належать, до налагодження
співпраці з Україною. Бажаю успіху
вашій прекрасній країні, — сказав
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професор Груссер під час свого виступу-подяки.
Також він розповів про співпрацю з Політехнікою, зокрема запевнив, що почувається радісно, допомагаючи запровадити в університеті форму дуальної освіти, що, за
його словами, ще більше наблизить
Україну до Європи.
Опісля Вчена рада приступила
до роботи. Заслухавши доповідь
проректора Володимира Крайовського, учасники засідання визнали матеріально-технічну базу
університету готовою до нового
навчального року, а стан пожежної
безпеки й охорони праці — задовільним. Також на доповідача було

покладено низку обов’язків, щодо
ремонтно-відновлювальних робіт у
Львівській політехніці, розроблення й реалізування заходів стосовно
забезпечення повноцінного функціонування вишу в осінньо-зимовий
період та ефективного використання енергоносіїв.
Щодо питання про стан та перспективи розвитку ІГДГ, Вчена рада
ухвалила посилення профорієнтаційної роботи серед випускників
закладів середньої освіти та коледжів, аби усунути проблему низького конкурсу серед вступників на
бакалаврат. Окрім цього ухвалено
рішення активізувати розробку й
видання підручників та навчальних
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посібників, посилити на кафедрах
роботу із підготовки студентів до
участі в ІІ етапі всеукраїнських олімпіад та інше. Незважаючи на низку
зауважень, діяльність ІГДГ визнали
важливою для університету.
Також на засіданні було остаточно вирішено прийняти ліквідований Львівський коледж Державного університету телекомунікацій
на баланс Політехніки та утворити
в складі університету новий структурний підрозділ — Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету
„Львівська політехніка“.
Анастасія МОЗГОВА

НАУКА І СУСПІЛЬНО ВАЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ
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Науковці з України та Польщі з’їхалися до Львівської
політехніки на ХІІ Міжнародну науково-практичну
конференцію „Маркетинг і логістика в системі
менеджменту“.

Подія тривала три дні — від 25
до 27 жовтня. За організування та
проведення конференції взялася
кафедра маркетингу і логістики
Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки спільно з
Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) та Краківським економічним університетом (Краків, Польща). Такий захід
політехніки організовують раз на
два роки, починаючи від 1996-го.
Цьогоріч поділитися власним досвідом до Львова завітало близько
120 науковців із понад 40 українських та 8 польських ЗВО. За словами організаторів, левова частка —
постійні учасники конференції.

Мета конференції — опрацювання новинок у галузі маркетингу
й логістики задля наближення цих
теоретичних здобутків до практичного використання і їх популяризації як у наукових, так і в суспільних
колах.
— Незважаючи на те, що ця конференція — теоретична, більшість
доповідей побудовано на дослідженні практичної діяльності. Науковці дають кількісні оцінки, а потім
інтерпретують їх у висновки та рекомендації, виявляють тенденції та
закономірності явищ. Маркетинг —
інструмент поширення інформації
та спосіб просування бізнесу. Нині
завдяки сучасним інформаційним

та цифровим технологіям можна
дуже дешево доносити інформацію
до потенційних клієнтів, з метою їх
залучення. Одна з представлених
на конференції тем — геймеризація — науковець досліджував, як
комп’ютерні ігри впливають на комунікаційну політику, — розповідає
організатор, завідувач кафедри МЛ
професор Євген Крикавський.
За словами Євгена Васильовича, робота конференції зорієнтована не лише на галузі науки, а й на
розв’язання суспільно затребуваних проблем — науковці активно
працюють над важливою для світової економіки й людства темою
сталого розвитку, екологізації та
захисту довкілля:
— Ми стараємося дослідити й
оцінити, наскільки наше суспільство готове до відмови від використання поліетилену та пластику. За
нашими результатами частка таких
людей зростає, що є сигналом для
галузі торгівлі — вона повинна запропонувати нові техніки роздрібного продажу, що не вимагатимуть
використання одноразового пакування. Із цим ми також допомагаємо, — ділиться професор Крикавський.
Отож конференція сприяє налагодженню взаємовигідних партнерських стосунків не лише з науковими організаціями, а й з ринковими структурами.
Анастасія МОЗГОВА
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ROBORACE-2018: ПЕРЕМОЖЕЦЬ — ВІДОМИЙ
Срібло перегонів розділили конкурсанти з Одеської національної
академії харчових технологій та
Львівської політехніки. Третє місце
посіли дві команди львівських політехніків і представники Тернопільського національного технічного
університету.
Організував змагання доцент кафедри фотоніки (ІТРЕ) Василь Татарин.
Серед конкурсантів — не лише
представники вишів України, а й
аматори робототехніки. Незважаючи на всеукраїнський статус змагань,
участь також взяли три білоруські команди.
— Roborace — моє хобі. Участь
беру від 2009 року, тому мені важко
сказати, скільки змагань на моєму
рахунку. Львів для мене — уже друге рідне місто. Цього разу я привіз
свого стандартного робота, з яким
завжди виступаю, але зі зміненим
дизайном — вирішив зробити його
красивішим. У ньому немає деталей,
зроблених вручну — усі спроектовано на комп’ютері. Мені подобається,
що до Львова завжди приїжджає ба-

гато сильних команд. Раніше це
було більше шоу,
нині — технічні
змагання й майданчик для обміну досвідом. Якщо
раніше було в радість, що машинки проїхали хоча
б коло, то нині
навіть використовують камери. Рівень значно підвищився. Багато колишніх учасників
працюють у Німеччині. Окрім участі в
змаганнях, я займаюся регламентом,
правилами, шукаю учасників: намагаємося започаткувати такі змагання
в Польщі — 17 листопада відбудуться
перші, — розповідає учасник-аматор
з Білорусі Дзмітрий Скліпус.
Загалом, до перегонів долучилася 21 команда, 13 пройшли сертифікацію і були допущені до змагань.
Незважаючи на те, що з боку
такі змагання можуть мати вигляд
дитячих ігор, проректор Політехніки
Дмитро Федасюк запевняє, що все
— дуже серйозно:
— Тут використовуються складні моделі взаємодії та орієнтування
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машинок на трасі — враховуються
ефекти зображення, присутності.
Алгоритм має враховувати завади
руху, стежити за трасою й оперативно реагувати, аби робот швидко
здійснював потрібні зміни положення чи руху — повернутися назад,
розвернутися, об’їхати тощо. Усе
відбувається за допомогою програмування — це складні й цікаві технології, використання яких потребує
відповідних знань. Ці машинки — вистраждані. Такі змагання — стимул
для студента вправлятися, підвищувати свій фах: що більше їх буде, то
якіснішими будуть фахівці, які працюють у галузі інформаційних технологій.
Анастасія МОЗГОВА

ДО ЮВІЛЕЮ ЮРІЯ ВЕЛИЧКА
24 жовтня минуло 115 років від дня народження
видатного українського науковця в галузі радіотехніки,
засновника та багаторічного завідувача кафедри
теоретичної радіотехніки і радіовимірювань професора
Юрія Величка (24.10.1903 – 19.07.1979). Про заходи
вшанування пам’яті знаного політехніка розповідають
професори кафедри ТРР Мирослав Кіселичник та
Василь Якубенко.
Щорічно цього дня учні та співробітники Юрія Теофановича приїжджають на його могилу в селищі Рудно, аби віддати глибоку шану своєму
вчителю та колезі. 2018 рік не став
винятком: випускники й представники науково-педагогічного складу
ІТРЕ, капелани Львівської політехніки — отці Юрій Остап’юк та Ігор
Хомічак, а також ІТРЕвці-учасники
хору „Орфей“ зібрались, щоб відзначити сто п’ятнадцяті роковини
від дня народження професора.

Окрім цього, з нагоди такої
важливої дати почесний професор
Львівської політехніки Йосип Захарія, доценти Андрій Воробкевич
і Тадей Бардила підготували книгу спогадів під назвою „Професор
Величко Юрій Теофанович і прогрес теоретичної радіотехніки“, яку
випустило видавництво Львівської
політехніки.
Знаний педагог, основоположник наукової школи з теоретичних
основ радіотехніки, велет україн-

ської інтелігенції, галичанин з беззаперечним авторитетом, доктор
технічних наук, професор — так
вдячні студенти та колеги згадують
Юрія Величка. Вклад професора
в українську науку важко переоцінити: у радянські часи він, один
з перших в Україні, започаткував
укладання й видання підручників та
навчальних посібників з радіотехніки українською мовою, спеціально
уклавши для цього термінологічний
російсько-український словник із
радіотехніки. У доробку Юрія Теофановича — сотні наукових праць.
Вдячна пам’ять і велика шана за відданість українській науці, невтомну педагогічну працю з підготовки
й виховання висококваліфікованих
фахівців української радіопромисловості живе в серцях багатьох поколінь випускників та колег професора Величка.
Анастасія МОЗГОВА
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ЧИ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ПЕРЕВЕРШИТЬ ЛЮДСЬКИЙ?
Штучний інтелект (ШІ) активно проникає у
наше життя: голосовий пошук на гаджеті чи
в телефоні, відеоігри, онлайн-підтримка на
сайтах, роботизовані програми… Більшість з
нас часто не задумується, що користується
продуктами штучного інтелекту. Про це
говоримо з доцентом кафедри САПР Іриною
Юрчак.

К

оли з’явилося поняття „штучний інтелект“?
— 1953 року 10 хлопців віку наших студентів та молодих науковців
зібралися у Дартмутському коледжі.
Серед них — відомі на сьогодні: Марвін Мінський, Натаніель Рочестер,
Воррен Мак-Каллок, Волтер Пітс.
Вони вирішили за літні канікули розробити нову концепцію комп’ютера
— щоб той поводився, як людина.
А через два роки інформатик Джон
Маккарті впровадив саме поняття
„штучний інтелект“. Молоді науковці багато дискутували та мали два
бачення розвитку ШІ. Одні науковці
вважали, що у комп’ютері треба відтворити біологічну структуру особини або якогось природного явища,
другі дотримувалися принципу дії
чорної скриньки у роботі комп’ютера
— коли через задані коди машина надає відповіді на конкретні запитання.
Відтоді розвиток штучного інтелекту мав багато підйомів і спадів.
У 1960-ті роки розпочалося велике
розчарування, тож журналісти у відповідь на невиправдані сподівання
почали критикувати ШІ на всіх рівнях,
зокрема казали, що він може зруйнувати Землю… ШІ зазнав різних хвиль,
однак тепер він у розквіті.

Я

кі можливості штучного інтелекту сьогодні?
— Всі! Ми просто не помічаємо інтелектуальних можливостей машин.
Коли подаємо запит на пошук, то не
замислюємось, що відповіді на різні
запитання нам опрацьовує машина. У
ній діють системи аналітики — коли
за статистичними даними відразу
можна отримати будь-яку цінну інформацію.

Ч

и штучний інтелект має негативи?
— Вважаю, що ні. Він не може
нашкодити людині. Поки що не ві-

домо про ШІ, який сам розвивається — що заклали програмісти,
те й маємо. Загроза в тому, що ШІ
може потрапити до рук несумлінних людей, які можуть використати його на шкоду. І такі приклади
є у світовій практиці — скажімо,
коли вибором людей керували через алгоритми штучного інтелекту.
Тепер з обережністю підходять до
впровадження ШІ у прямих воєнних діях, адже супротивник може
перехопити керування ним і спрямувати зброю проти наших військ.
Отож, самі програми не шкодять,
але може нашкодити людина, яка
володіє ними. Звісно, можливі збої
у роботі систем, але вони не критично загрозливі.

Ч

и від активного впровадження ШІ у наше життя людина не
стає пасивнішою, лінивою?
— Людська лінь — це запорука
прогресу. Якби людина не лінувалася — не було б машин, верстатів,
побутових пристроїв, адже лінивий
не хоче сам виконувати якусь роботу і думає, чим би себе замінити, як
полегшити виконання. Отож, людство, навпаки, зараз більше думає
та розвивається, бо щораз більші
можливості нам відкриваються. Але
ми розбещені благами, які надають
нам системи ШІ, сприймаємо їх як
закономірність, не замислюючись,
що до їхнього створення доклали
свою працю багато науковців.

Ч

и може штучний інтелект перевершити людський?
— Наразі ні, але прогнозувати
ризиковано навіть на найближчі півроку-рік. Кожна модель головного
мозку, так звані нейронні мережі,
які використовують у системах,
спроможна виконувати не комплекс
різноманітних завдань, а окрему
ділянку — розпізнавання, класифі-

кацію, прогнозування. Поки
що не створили нейронну
мережу, яка би замінила
чи перевершила людську думку.

Я

к розвивається
ШІ в Україні?
— Досить стрімко.
Зважмо й на те, що розвиватися у нас він почав від
2000-х років. Сьогодні в Україні стрімко розвивається ІТ-сектор,
що є позитивним прикладом для
пострадянських держав. Маємо біометричний контроль доступу, відеоспостереження з визначенням
типу рухомих об’єктів, системи
„розумного будинку“, інтелектуальні боти-помічники… Цей перелік необмежений і охоплює чимало
напрямів людського життя. Активно
впроваджується роботизація — не
лише на виробництві, а й у побуті.
Це домашні роботи для прибирання,
роботи для розпізнавання сторонніх
людей чи предметів у помешканні,
роботи-іграшки, роботи-помічники
старших людей чи осіб з особливими потребами.
Наші студенти працюють у потужних проектах — реалізовують
складні інтелектуальні алгоритми,
комплекси управління виробничими процесами, системи, що самонавчаються та приймають рішення,
складають програми для аналізу
надвеликої кількості даних, розробляють інтелектуальні ігри та розумні системи. Для прикладу, один із
них брав участь у проекті розробки „співрозмовника“ для компанії „Київстар“ — інтелектуального
бота, який відповідає на поширені
запитання, дає поради і фактично
розв’язує проблему споживача.

Я

ким бачите майбутнє штучного інтелекту?
— Дуже оптимістичне, особливо
для Львова, що стає центром наукової думки. Наші програмісти мають
великий потенціал у розвитку новітніх технологій, адже закордонні
компанії цінують їх за генетичну
кмітливість, логіку, за те, що не обмежуються чимось одним, а знання
з різних галузей впевнено застосовують у своїй роботі.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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ЯК ДІЄ ПРОГРАМА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ
Тема подвійних дипломів і паралельного навчання в
Україні і за кордоном нині набуває щораз більшого
поширення. Для молоді це не лише престижно, а й
корисно і перспективно. Сьогодні наш університет має
низку угод, які цікаві політехнікам. Зокрема кафедра
адміністративного і фінансового менеджменту
Інституту адміністрування та післядипломної освіти
вже декілька років поспіль для своїх студентів пропонує
участь у програмі в межах співпраці зі Словацьким
сільськогосподарським університетом у Нітрі (Slovak
University of Agriculture).

Умови, вимоги та
пропозиції
для студентів
кафедри АФМ

угодою, щороку для студентів кафедри відкривається можливість
безкоштовно навчатися у Словаччині за спеціальністю „Бізнес-економіка“.

Я

Заступник завідувача кафедри
з міжнародної співпраці Адміністративного і фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти
Львівської політехніки Олег Дума
пояснив тонкощі співпраці між
університетами та розповів про
можливості, які вона відкриває
для студентства.

У

чому особливість співпраці
з цим університетом?
— Програма подвійних дипломів зі Словацьким сільськогосподарським університетом у м. Нітрі
започаткована в 2015 році. Між
кафедрами укладено міжнародну угоду про співпрацю. Згідно з

кі вимоги до студентів, котрі хочуть брати участь у цій
програмі?
— Для успішного навчання в
європейському університеті потрібні три складові: рівень знань,
достатня мотивація та можливість
налагодити комунікацію (знання
англійської). Оскільки навчання
на рівні бакалавра у Політехніці та
словацькому університеті відрізняється за наповненням програм,
то об’єктивно оцінити рівень знань
студента за словацькою шкалою
— складно. Тож ми узгодили, що
навчання за цією програмою у
Словаччині дає студенту шанс
домогтися свої „історії успіху“ в
навчанні, як кажуть, з чистого аркуша. Тому для проходження на
програму подвійних дипломів ми
оцінюємо лише рівень знань англійської та рівень вмотивованості
студента до навчання.

Я

кі особливості навчання у
Словаччині?
— Навчання для іноземних студентів у Словацькому університеті
відбувається англійською мовою
з можливістю освоїти словацьку
мову. Кількість пар на тиждень
удвічі менша ніж в Україні. Підхід до навчання у Словаччині дає
студентам більше можливостей
до самоосвіти й тут, власне, відіграє найважливішу роль моти-

вація студента до навчання. Якщо
правильно розпланувати графік,
то часу достатньо і для навчання,
і для подорожей Європою.

Ч

и багато студентів скористалися цією можливістю?
— Упродовж трьох років у Словаччині навчалися п’ятеро студентів кафедри АФМ. Це число могло
б бути більшим, оскільки багато
студентів цікавляться безоплатним навчанням за кордоном саме
під час вступної кампанії або ж у
вересні — на початку навчального
року. Але кінцевий термін подання
документів на програму подвійних
дипломів — це 12 червня кожного
року. І коли люди дізнаються про
таку можливість у липні чи вересні, їм потрібно очікувати рік на новий набір.

З

якими університетами кафедра ще має схожу співпрацю?
— Запуск спільної програми
подвійних дипломів — досить
складна та тривала процедура,
яка потребує узгодження питань
освітнього, організаційного та
юридичного характеру. На цьому
етапі укладено угоду про запуск
програми подвійних дипломів із
Slovak University of Agriculture у
м. Нітра для спеціальності „Публічне управління та адміністрування“. Нині працюємо над відкриттям такої можливості для
спеціальності „Управління фінансово-економічною безпекою“:
щоб студенти обох спеціальностей нашої кафедри мали рівні
можливості до отримання освіти
за кордоном у партнерському університеті. Надалі плануємо розвивати співпрацю із Люблінською
політехнікою (Польща) та університетом Регенсбурга (Баварія, Німеччина).

Освіта у Словаччині
відкрила нові
горизонти
Оксана Сокіл, тепер уже випускниця кафедри адміністрування та
фінансового менеджменту ІАПО,
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нансово-економічної безпеки. А
потім, щоб мати змогу поїхати на
навчання за програмою подвійних
дипломів до Словаччини, вступила ще й на адміністративний менеджмент.

Ч

навчається у докторантурі Slovak
University of Agriculture. Можливість долучитися до програми
співпраці між університетами
відкрило для дівчини нові можливості. Вона поділилася досвідом і
враженнями від навчання у Словаччині.

П

ередусім скажіть, чому обрали навчання саме на кафедрі АМФ і ІАПО?
— Бакалаврат я закінчувала у
Львівському державному університеті внутрішніх справ. Там вчилася й на військовій кафедрі, тож
шукала магістратуру, де можна
було б доповнити вже отримані
знання. Тому обрала напрям фі-

и довго зважувалися на навчання за кордоном?
— Це була чудова можливість.
Та й Словаччина для мене тоді
була невідома, тож моя цікавість
перемогла. Взагалі ніколи не
сумніваюся, коли щось роблю,
щоправда, вже згодом можу вагатися, чи було це мені потрібно.
У цьому випадку все абсолютно
виправдано і я задоволена своїм
вибором. Хоча на початку трохи
переживала, що може бути складно навчатися англійською мовою,
бо до того цією мовою нам читали лише два предмети. Отож було
трохи важкувато, адже словаки
мали трохи кращу базу знань з
англійської, але ми дуже швидко їх
наздогнали. Нині, у докторантурі,
навчаюся й викладаю англійською
теж. Також вивчила ще й словацьку мову, щоб спілкуватися зі своїми колегами в побуті. Хотіла б ще
попрацювати на підприємстві, а
потім повернутися до викладання
в університеті, бо переконана, що
лише практики мають моральне
право навчати інших.

А

чи складно навчатися?
— Як на мене, то навпаки, вчитися у Словаччині легше.

СТУДІЇ
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Там не потрібно писати курсових, лабораторних. Це дуже добра практика, яку, вважаю, варто запровадити і в українській
освіті, бо менеджери (і не лише)
повинні вміти висловити свою
думку, а не виконувати машинальну роботу. Нам упродовж
семестру важко не було – за цей
час потрібно лише підготувати
декілька презентацій і скласти
іспит. Важкувато хіба перед сесією, бо треба добре володіти
спеціалізованою економічною
термінологією.
Деякі предмети були абсолютно інші, скажімо, менеджмент якості. А деякі були такі
ж, які ми вивчали у Львівській
політехніці, тож можна було ще
поглибити свої знання.
Наші студенти наполегливіші,
порівняно зі студентами-словаками. Ми себе комфортно там
почували. Вони до нас навіть
приходили консультуватися
щодо розв’язку задач.

Ч

им цікавитесь поза навчанням і роботою?
— Багато мандрую. Я відвідала вже щонайменше шістнадцять
країн. Поїздки порівняно дешеві.
Найбільше вражень маю від Португалії — люблю цю країну найбільше, бо там живуть мої батьки, а також від Греції — змалку
мріяла там побувати.
Наталія ПАВЛИШИН

ПОДВІЙНІ ДИПЛОМИ: МОЖЛИВОСТІ ЧИ ЗАГРОЗИ?
m Закінчення. Початок на 2 с.

Анастасія Вакарчук, магістранка другого курсу Інституту енергетики і
систем керування, голова колегії студентів Львівської політехніки:

„Більше позитиву, ніж негативу“
Все ж позитиву більше, ніж негативу. Виїжджатимуть чи ні, не залежить від того,
скільки дипломів є. Думаю, важливим чинником є зовнішні умови й амбіції людини.
З цим дипломом вона зможе зреалізувати себе в Україні, а це щораз стає реальнішим, бо на український ринок заходять європейські фірми, тож і кількість робочих
місць зростає. І їм тут потрібні працівники. Якщо студент готовий розвивати країну і
розвиватися сам, то повернеться. Не бачу нічого поганого в подвійних дипломах. Насправді, якщо хтось захоче поїхати працювати за кордон, то нема різниці — дипломована
це людина чи ні. Маю чимало знайомих, які вчилися чи ще вчаться десь за кордоном, але повертаються сюди.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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ПРОСВІТА

ПІД НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ
Громадські
об’єднання
Більшість студентів
Фахкурсів були випускниками середніх шкіл
1941 року та студентами першого і другого
курсів Політехнічного
інституту 1939‒1941 рр.
І як не дивно, але саме
в час німецької окупації,
після майже столітньої
боротьби за можливість
навчатися у вищих навчальних закладах,
українські студенти чи
не вперше за всю історію переважали своєю
кількістю.
Завдяки дозволові
німецької влади створити Український Центральний Комітет, який
репрезентував би українців на території тодішнього Генерального
Губернаторства, відкрилась можливість для
Закінчення. Початок у ч. 31

SSГолова Об’єднання
праці українських
студентів Б. Лончина

студентів високих шкіл
об’єднатися в молодіжному відділі комітету з
назвою „Об’єднання
праці українських студентів“ (ОПУС). Об’єднання очолював доктор
філософії, видатний
діяч католицького мирянства Богдан Лончина, пізніше широко
відомий діяч діаспори
в США. ОПУС був орга-

нізацією федеративного характеру і мав свої
відділення в усіх інститутах.
На Львівських Технічних Фахкурсах це
було Українське технічне товариство „Основа“, що мало давні традиції, філії і членство
у багатьох технічних
вищих школах Європи.
Головами „Основи“ від
1942 до 1944 рр. були
по черзі доцент кафедри металознавства М.
Корчинський, студенти
четвертого року електротехніки Р. Галібей та
Б. Захарків.
Товариство періодично влаштовувало
сходини членів, на яких
виголошували доповіді на професійні та загальногромадські теми,
обговорювали поточні
події.
Важливою інституцією в буденному житті
тодішнього студентства

була Комісія допомоги
українським студентам,
скорочено КОДУС, яка
на львівському терені
співпрацювала з ОПУС.
Із фондів, що складалися з доброчинних внесків громадян та інституцій, комісія надавала
фінансову допомогу
студентам чи то в формі
одноразових виплат, чи
то зворотніх стипендій.
За її ініціативою було
також організовано в
приміщеннях Медичного інституту студентську харчівню, якою
могли користуватись
у ці голодні та холодні
дні всі українські високошкільники Львова.

Політехніки —
для УПА
Українські студенти 1942–1944 років не
могли стояти осторонь
жорстокої боротьби
свого народу з окупан-

SSСтуденти — члени українського товариства „Основа“ біля головного корпусу Львівської політехніки
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тами. Вони брали в ній
активну участь і, заглядаючи в майбутнє,
приносили в жертву
свій час, свої особисті
аспірації і своє молоде
життя. Всі вищі школи
були вкриті добре зорганізованою мережою
ланок ОУН-УПА з окремими завданнями залежно від терену дії.
Так, на клітини Медичного інституту покладалася відповідальність за заготівлю ліків
та медичного устаткування для польових лікарень та вишкіл персоналу. Головним завданням для Технічних
Фахкурсів було здійснення технічної експертизи та забезпечення
кадрів для старшинських вишколів в УПА. У
березні 1944 року, після
закриття Фахкурсів, до
старшинських шкіл у
Карпатах було відправлено значну кількість
студентів різних факультетів.
В умовах партизанської боротьби вели-

SSПрофесор
Юрій Величко

чезне значення мав
зв’язок між дієвими
відділами та головною командою. Восени 1943 року головний штаб УПА вирішив
створити Централю
технічного зв’язку
(ЦТЗ) з двома підрозділами: вишколу радіооператорів та технічного обладнання. У реалізуванні плану окрема увага приділялась
кафедрі та лабораторіям радіотехніки, якими

ПРОСВІТА

вперше в історії вищої
школи завідував українець Ю. Величко (згодом знаний професор
Львівської політехніки).
Завдання нав’язати потрібні контакти
та знайти можливості
роздобути відповідну
апаратуру й технічну допомогу отримав
член підпільної мережі Фахкурсів студент
четвертого року електротехніки Б. Захарків.
Контакти виявились
успішними, бо вже в
середині квітня 1944
року було відправлено
до Централі, що базувалась у той час на
Миколаївщині, два короткохвильові трансмітери низької потужності конструкції, які
виготовив професор
Ю. Величко, а також
відряджено ще одного
студента вищого курсу
радіотехніки для роботи в технічному відділі.
Уже незадовго до
реокупації Львова московсько-більшовицькою ордою, в одній із

11

таємних радіомайстерень розробляли пристрій за проектом технічного відділу ЦТЗ,
який дозволяв би підживлювати акумулятори в умовах відсутності
інших джерел струму
з використанням сил
людини. Якою була
доля цього проекту й
самої Централі в жорстокі сорокові роки,
мені невідомо.
Цих кілька фрагментів,
базованих
на пам’яті 50-літньої
давнини, нехай буде
грудкою землі на знані
й незнані могили тих
українських студентів,
для яких воля й честь
народу були найвищим
законом. Розкрити велику білу завісу, яка
нависла над змаганнями і жертвами минулого, і донести події цієї
епохи до свідомості
народу — невідкладне
завдання і заповіт для
сьогодення.
Мирослав ЛИСОБЕЙ
1995 р.

НАШ КАЛЕНДАР
1 листопада — День Листопадового
чину (проголошення ЗУНР).
3 листопада — День ракетних військ і
артилерії.
4 листопада — День залізничника.

Пам’ятні дати
1.11.1918 — проголошення Захiдно-Української Народньої Республiки (ЗУНР).
1.11 — 4.11.1937 — дні страти соловецьких в’язнів (серед них — українських лiтераторiв i культурних
дiячiв Валер’яна Полiщука, Миколи
Зерова, Валер’яна Пiдмогильного,
Павла Филиповича, Григорiя Епiка,
Леся Курбаса, Миколи Кулiша та інших) до „двадцятиріччя Жовтневої
революції“ в Росії.
1.11.1944 — помер Митрополит
Української греко-католицької
церкви, визначний громадський

діяч i меценат української культури Андрей Шептицький.
1.11.1964 — помер полковник Андрій Мельник, Голова Проводу
ОУН.
2.11.1815 — народився Джордж Буль,
англійський математик.
2.11.1878 — народився Антон Манастирський, український живописець.
2.11.1906 — народився Лукіно Вісконті, італійський кінорежисер.
2.11.1950 — помер Джордж Бернард
Шоу, англійський драматург і критик.
3.11.1801 — народився Вінченцо
Белліні, італійський композитор.
3.11.1885 — помер Микола Устиянович, український поет і прозаїк.
3.11.1898 — народився Дмитро
Фальківський, український письменник.

4.11.1912 — народився Віктор Івченко,
український кінорежисер.
4.11.1921 — помер Яків Степовий,
відомий український композитор.
6.11.1811 — народився Маркіян
Шашкевич, український поет,
культурно-освітній діяч, один із
засновників „Руської трійці“.
6.11.1855 — народився Дмитро
Яворницький, славнозвісний український історик, етнограф, археолог, дослідник історії Запорізької
Січі.
6.11.1912 — помер український композитор Микола Лисенко.
7.11.1857 — народився український
історик, академік Дмитро Багалій.
7.11.1867 — народилася Марія Кюрі-Склодовська, французький і
польський фізик та хімік.
7.11.1917 — більшовицький переворот у Росії.
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ПРОЕКТ, ЯКИЙ ПЕРЕДАЄ ДУХ МАЙДАНУ

З Тарасом Мацюком
ми зустрілися у день, коли
йому вручали диплом бакалавра (зазвичай побачити Тараса Ярославовича дуже складно, бо він
— то у Києві, то — на сході
України).
— Архітектуру обрав
давно та навіть розпочав навчання на денному
відділенні Інституту архітектури, однак події на
Майдані, війна на сході та
особисті обставини змусили перервати науку, — зізнається мій співрозмовник. — Та бажання стати
архітектором не полишало, тож згодом продовжив
навчання заочно в Інституті адміністрування та післядипломної освіти.
— Дипломний проект
Тараса Мацюка „Меморіальний музей-комплекс
героям Майдану“, який він
„розмістив“ у Львові на
вулиці Стрийській (у межах парку Богдана Хмельницького, де в радянські
часи був музей ПриКВО),
справив на мене дуже
сильне враження, — говорить завідувач кафедри
архітектурного проектування та інженерії ІАРХ
професор Ігор Гнесь. —
Коли слухав розповідь дипломанта, оглядав проект,
по тілу „бігали мурашки“.
Проект чудово передає
відчуття Майдану, барикад. Дуже підсилює це
відчуття комп’ютерна анімація: члени ДЕКу могли
його „облетіти навколо“,
„пройти крізь нього“, подивитися на нього з різних
боків. Враження доповнювали записи тодішніх подій

на Майдані. З таких музеїв виходиш зовсім іншою
людиною. Вважаю, що до
музею можна долучити історії героїв АТО, визвольної боротьби (у Львові
вже не раз говорили про
створення такого пантеону). Вразило, що шестеро
побратимів із ООС під час
захисту переживали за
свого товариша під дверима та першими, після членів ДЕКу, привітали його з
успішним захистом. Ми вирішили рекомендувати цю
роботу на огляд-конкурс
дипломних проектів, що
відбуватиметься цьогоріч
у Полтаві.
— Тему дипломного
проекту обрав свідомо,
— каже Тарас Мацюк, —
адже пройшов Революцію
Гідності, де, як і на війні зі
східним сусідом, загинуло
дуже багато моїх побратимів, друзів. Крім цього,
подорожуючи Європою,
бачив, як до своїх героїв ставляться у світі, як їх
шанують. Тоді й захотілося втілити у реальність
пам’ять про наших героїв.
Разом із громадською організацією, побратимами,
однодумцями намагатимемося це зробити. Якщо
не у Львові, то в іншому місті, бо ця сторінка нашого
життя — це непроста історія країни, кожної родини.
Працюючи над проектом,
хотів, щоб кожен, хто побуває в такому музеї, відчув
і пережив біль втрат, гордість за людей, які виборюють свободу та незалежність нашої держави. Коли
презентував свою роботу,
у деяких викладачів бачив

сльози на очах. Для мене
це чимало означає.

| Світлина Катерини Гречин

Тарас Мацюк, командир добровільного підрозділу „Чорна
сотня“, голова громадської організації „Золоті леви Чорної
сотні” закінчив Львівський регіональний інститут Національної
академії державного управління при Президентові України,
здобув юридичну освіту у Франковому університеті й фах
архітектора — у Львівській політехніці.

— Тарасе Ярославовичу,
як далі плануєте реалізовувати себе?
— Наразі на першому
місці у мене — громадська
діяльність. Знаходжу себе
в юридичній та архітектурній галузях. Як буде далі?
На все воля Божа. Тепер я
потрібен на сході, ми часто
їздимо туди з концертами. Нашим воякам дарують свої пісні Божена Дар,
Ростислав Кушина та Юрій
Дякунчак. Також на сході
втілюємо в життя деякі свої
проекти. До слова, Вікторія Пасічник із Луганщини,
якій я порадив вступати до
Львівської політехніки, нині
— студентка Інституту архітектури. Хотів би також
приділити більше уваги
своїм трьом донечкам —
Даринці, Таїсії та Ярославі
(найменшій — чотири місяці), дружині. Зазвичай ми
всі разом подорожуємо на
схід. На жаль, якщо раніше
на телебаченні розповідали про конкретних людей,
які гинули на війні, то тепер
подають лише суху статистику, до якої люди байдужіють. Відтак до учасників
бойових дій дедалі частіше
ставляться з агресією, особливо, коли йдеться про
пільги. У таких випадках
допомагаю людям вирішувати юридичні проблеми, зокрема захищаємо їх
від бандитів-колекторів.
Також відновлюємо українську культуру на сході,
плануємо створити там історичний музей. Намагаємося змінити свідомість

тамтешніх людей через літературу, культуру, пісню.
Вікторія Пасічник, першокурсниця ІАРХ, каже:
„Тарас Ярославович підштовхнув мене до вступу
в Політехніку, коли я ілюструвала їхній дитячий
журнал „Золоте левеня“. Я
йому дуже вдячна, бо зачарована університетом і
містом Лева. Він дуже добрий, багато допомагає дітям, і дорослим у станиці“.
У день отримання диплома заступник директора
ІАРХ доцент Ярослав Ракочий подарував командирові „Чорної сотні“ свою
картину.
— Я не знаю людей,
щоб так любили Україну, як
він, — каже Ярослав Володимирович. — Це — прекрасна людина, з великим
серцем. На сході щороку з
командою дарує діточкам
паски, знайшов кошти на
побудову пам’ятника Шевченкові. Мені імпонує, що
готуючи проект, спілкувався зі своїми побратимами,
враховував думку кожного.
Рідко трапляється, що проект має таке своєрідне обговорення ще до захисту.
Архітектура Тараса дуже
емоційна, патріотична.
Сподіваюся, моя картина,
на якій на дереві зображено церкву Юра, допоможе
йому стати таким же міцним, як ці волокна бука.
Якщо в нас буде багато
таких людей, як Тарас, то
наша країна теж швидко
стане сильною.
Катерина ГРЕЧИН
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У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ
ПОЛІТЕХНІКИ ГОВОРИЛИ ПРО ЖІНОК

Е

| Світлини Наталі Яценко

кскурсовод туристичного агентства
Pro Lviv with love Соломія
Трильовська
24 жовтня організувала лекцію-презентацію
літературного проекту Наталії Кобринської
„Перший вінок“.

Соломія Трильовська
розповіла, що Наталія
Кобринська належала до одних із перших
жінок-феміністок ліберального спрямування.
Усередині XIX століття
серед студентів Політехніки не було жодної
студентки — жінок тоді
вчили танцювати, малювати, готувати, а не
класичної освіти. Батько Наталії після того, як
вона овдовіла, щоб її
трохи розважити, повіз
до Відня. Не дивно, що
там у місцевому парламенті письменниця не

побачила жодної галичанки — у цьому середовищі панувало переконання, що з галицькими
жінками можна говорити хіба про дітей чи погоду. Щоб подолати цю
кричущу несправедливість, повернувшись додому, 1884 року Наталя
створює Товариство
руських жінок Станіславова і задумується
про видання. Та зібрані
на нього гроші йдуть не
за призначенням. Жіночий альманах „Перший вінок“ вийшов аж
1887 року, в друкарні
Товариства ім. Т. Шевченка. Це стало особливою подією, бо вперше
авторками, упорядницями та видавцями виступили тільки жінки.
Твори жінок, чиї праці
ввійшли до збірки, під
час лекції-презентації
представлено на книжковій виставці.
Як повідомила завідувач науково-методичного відділу бібліотеки
Рената Самотий, Соломія вже організовувала
для бібліотекарів екскурсії, темою яких були
відомі жінки. Лекцію ж
про Кобринську вона
теж уже читала раніше
— вперше анонсована
в травні в Музеї Михайла Грушевського і до
Книжкового форуму — в

урбан-бібліотеці. Прочитання її ще раз в Науково-технічній бібліотеці — це і розширення світогляду її працівників, і наближення до
читачів топових міських
культурно-освітніх заходів.

25

жовтня відбулася презентація книги відомого
франкознавця та письменника Романа Горака „Журавлі відлетілі…
Есеї про Квітку Цісик та
її рід“.
„Вона ніколи не бачила того журавлиного
ключа, що ріже небо.
Ніколи не чула розпачливого крику журавлів…
Але їх шукали зжурені
за Батьківщиною очі.
Її очі…“ — зустріч
розпочалася
із пісні Богдана Лепкого „Журавлі“
(„Чуєш, брате
мій…“) у виконанні Квітки
Цісик. Щоб
більше заглибитися в
долю легендарної співачки, письменник підняв досьє ще
з метричних книг. Він
дослідив її родовід по
батьковій і материній
лінії, тож розповідь про
це в бібліотеці була схожа на дерево
— багато інформаційних
розгалужень,
багато деталей і фактів
про тих, хто
мав, інколи
хоч і далеку,
дотичність до
артистки.

Квітка Цісик була
однією з активних діячок українського руху,
а не лише співачкою.
Та співати — це те, про
що найбільше мріяла
і що якнайуспішніше
втілила в життя. Ніна Матвієнко, згадує
Роман Горак,
якось за кулісами концерту
в пам’ять про
Квітку сказала,
що „слухаючи
її пісні, я зрозуміла, що порівняно з нею
я — ніщо“.
Квітка Цісик побувала в Україні лише
раз — 1983 року. Побачити, як відлітають
журавлі не вдалося, але
її голос був підтримкою
для тих, хто відлетів
журавлиним ключем на
чужину й не повернувся. Книжка ж Романа
Горака дає змогу зазирнути в той світ, який
сформував Квітку Цісик
як неповторну особистість, це своєрідний заповіт любові до музики,
родини та рідної країни.
Наталя ЯЦЕНКО
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„КОЛО“ ДАЄ „ДРУГЕ ЖИТТЯ“ СТАРІЙ ТЕХНІЦІ
Конкурс StartUp Прорив — у розпалі. І вже навіть відбувся
перший відбірковий етап. Та ще важливіше, що деякі стартапи
вже навіть почали свій життєвий цикл.
Так команда студентів Львівської політехніки
запустила свій стартап
„Коло“. Його ідея полягає в тому, щоб збирати
стару техніку, яка людям
не потрібна, і її не просто
переробляти, а перевикористовувати. Вони переконані, що навіть з техніки
чи складових, які зовсім
уже не працюють, можна
зробити щось цікаве для
інтер’єру. А дещо, скажімо, моторчики зі старих
принтерів можна продавати.
— У сучасному світі відбувається постійна
„ротація“ електроніки.
Багато хто через два-трип’ять років оновлює техніку (комп’ютери, телефони тощо). А що робити
зі старою електронікою?
Зазвичай люди зберігають її вдома. І ще добре, якщо не викидають
у сміття. Бо, скажімо, у
телефоні є акумуляторна
батарейка, яка є надзвичайно шкідлива для довкілля. Якщо, наприклад,
викинути один лептоп,
то він отруїть 7 м3 землі
та дві ванни води. Уявіть,
яка це шкода для природи та людей. За кордоном
електроніку стараються
переробити. Її здають на
сміттєпереробні заводи,
де все розбирають на
деталі, окремі елементи
переплавляють на золото, срібло та мідь. Ціна
переробленої електроніки — це і є ціна цих компонентів. Так, це добре,
бо не отруюють середовище. Але з цієї електроніки можна „витиснути“
більше, — каже ініціатор
стартапу, третьокурсник
Інституту комп’ютерних
технологій, автоматики

та метрології Василь Ракочий. — Студенти часто
зіштовхуються з проблемою, коли раптово у
розпал сесії ламається
техніка, а купити нову
— дорого. Розв’язанням
проблеми може стати
стара електроніка. Якщо,
наприклад, взяти два-три
старих ноутбуки та використати їхні комплектувальні, то можна скласти
ноутбук, якого буде ціл-

— Де ще можеш отримати ментора, якісне навчання, підтримку для свого проекту з нуля... Так,
хтось уже має напрацьовані якісь елементи. Але
дехто приходить лише з
ідеєю. Особливо цінним
для мене є те, що в наші
ідеї вірять та готові їх підтримати. В умовах українських реалій — це щось
неймовірне. Я надзвичайно радий, що моя мрія —

ком достатньо для базових потреб студента: щоб
написати статті, працювати в базових програмах, сервити в інтернеті.
Так, не вдасться грати в
ігри чи працювати з потужними програмами.
Але для найнеобхіднішого
можна використовувати.
У команді Василя наразі лише четверо осіб,
які займаються не лише
електронікою, а й SMM,
дизайном і креативом.
Цього вистачає, щоб
проект розвивався. Згодом команду розширюватимуть, бо мають намір
масштабувати проект.
Хлопець каже, що навіть нині, коли минув ще
й не повний місяць від
початку конкурсу, вже
багато цінного отримали
від StartUp Прориву.

вчитися у Львівській політехніці — відкриває стільки можливостей, — додав
мій співрозмовник.
Вже за місяць команда
планує зібрати тридцять
комп’ютерів, щоб зробити
з них тестові стенди, на
яких перевірятимуть усю
техніку, що надходитиме
до них. Згодом до своєї
команди залучатимуть
студентів, які зможуть попрактикуватися в ремонті техніки. Планують організовувати воркшопи,
запрошувати спікерів, які
можуть щось практично
розповісти й навчити.
— Приємно, що багато тих, хто бере участь у
конкурсі StartUp Прорив,
стараються не конкурувати, а співпрацювати.
Бо розуміють, що надалі
можна об’єднуватися та

створювати щось потужніше. Так, до прикладу, ми
вже погодили невеличке
партнерство з одним із
стартаперів-початківців:
він хоче зробити викрутку,
яка допомогла б у нашому
проекті. Ми всі працюємо
над спільною метою. Хоча,
звичайно, змагальницький
дух теж присутній — він
допомагає кожному покращувати свій стартап,
— каже Василь.
Що ще подобається учасникам команди
„Коло“ — це те, що кожен
стартап має свого ментора. У них — Дмитро Донченко. Він допомагає, аналізуючи розвиток проекту,
щось підказує.
— Вважаю, що конструктивна критика допомагає зняти „рожеві
окуляри“ та шукати кращі
виходи зі ситуації. Одна
людина щось знає про
сильні-слабкі сторони, а
якщо це обдумують декілька людей — ідей стає
більше. Завжди враховуємо сторонню думку,
стараємося покращувати свій проект, — додав
стартапер.
Загалом команда переконана, що стартап має
приносити прибуток, інакше він не виживе. Тому
надають перевагу перевикористанню (щоб мати
прибуток для розширення
проекту), а не переробці (цінова вартість дуже
мала).Також учасники
проекту „Коло“ впевнені,
що для досягнення успіху їхній стартап повинен
бути щонайменше всеукраїнського рівня.
Та що найважливіше,
Василь Ракочий, як і його
друзі, мають намір рухатися вперед у будь-якому
випадку — незалежно від
результатів конкурсу. Їхній
план дій: розширення, робота, досягнення мети.
Наталія ПАВЛИШИН
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„METROPOLIS. МИНУЛІ УТОПІЇ МАЙБУТНЬОГО“
Ідея експозиції з такою назвою, відкритої минулого
вівторка в Пороховій вежі, — розповісти про майбутнє
в контексті минулого. Виставку скомпоновано як
книгу, кожен розділ якої мистецькою мовою — через
зображення архітектури, картини, кіно, ілюстрації —
розкриває фантастичні візії того, що могло би бути.
Metropolis — фільм німецького
режисера Фріца Ланге, що вийшов
у прокат 1927 року, та не мав успіху
в глядача. Заново стрічку відкрили
на початку нашого століття. Її автор
показує світ у 2026 році, обмірковує
абсурдне прагнення людства, яке рухається до загибелі, до надмірностей
і гігантоманії. Усі фрагменти фільму,
що демонструють на виставці в Порохівці, куплені, спеціально для їх
перегляду й імітації кінозали, спроектовані глядацькі лавки.
Вперше виставку побачили кияни. У столиці вона тривала лише п'ять
днів, під час Книжкового Арсеналу,
й зібрала велику кількість відвідувачів. Людям була цікава селекція
матеріалу, яку зробив куратор Павло Гудімов. Життя на Марсі, новітні
засоби пересування, швидкісний
зв’язок — мрійники минулого в деяких своїх візіях не помилилися, а з
деякими, як-ось, що кожен матиме

свій акр землі та літальний апарат,
трохи прогадали. Здебільшого революційні винаходи пов’язують із епохою Ренесансу чи Просвітництва,
проте ця виставка звертає увагу на
менш відомі приклади прогнозованого майбутнього. Скажімо, про творчість вихідця з України архітектора
Якова Черніхова півстоліття тому
знало лише вузьке коло зацікавлених. Тимчасом його книга „Архітектурні фантазії. 101 композиція“ була
настільною для відомої архітекторки
Захи Хадід. Черніхов близький до основоположника утопічної архітектури Джованні Баттіста Піранезі — на
аналогії між митцями й побудована
частина експозиції.
Цікавий розділ виставки — „Роботи“. Чи знаєте ви, що поняття „робот“ придумав чеський письменник
Карел Чапек? Він використав його у
своїй фантастичній п'єсі, дія якої відбувається на фабриці, де вирощують

для виконання небезпечної роботи
штучних людей. Роботів малював
карикатурист Анатолій Василенко
— для журналу „Перець“ створив
два комікси. Футуристичні уявлення
візуалізовані й у кіні — на виставці
можна переглянути смішний епізод
з Чарлі Чапліном із фільму „Нові
часи“ (1936) — героя невдало годує
машина, яку вигадали для того, щоб
робітники не відривалися від роботи
за конвеєром.
Велику цінність експозиції становлять оригінали утопічних проектів реконструкції Києва, які виконали
українські архітектори сталінського
періоду. „Перспектива Хрещатика“
авторства Олексія Тація нагадує перспективу римського поля бою, присвяченого богові війни Марсу.
Проект, партнерами якого виступили Національний заповідник „Софія Київська“, Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая й
особливу підтримку якому надав
Український культурний фонд, націлений на перехід із минулого в майбутнє. І це символічно, бо Порохівка
мала би перетворитися в якісно новий центр, у творчий майданчик для
архітекторів — Центр архітектури,
дизайну та урбаністики.
Наталя ЯЦЕНКО

ДЕРЕВА-ДРУЗІ ОЛЬГИ КВАШІ
Після трирічної перерви, яку художниця присвятила
ілюструванню книжок, Ольга Кваша до 18 листопада
представляє свою сьому персональну виставку
в галереї „Зелена канапа“. Цього разу об'єктом її
живописного замилування стали дерева.
Художницю, яка родом з Луцька, та здобула мистецьку освіту
у Львові, у ЛНАМі, добре знають
батьки й малята, котрі читають
красиві книжки віршів і казок,
виданих у „ВСЛ“, „Апріорі“, „Каламар“, Артклас“ та інших видавництвах. Однак Ольгу Квашу люблять не лише як ілюстраторку —
подивитися на Олині пейзажі
на великих полотнах приходить
завжди багато людей. Їх приваблюють переплетення світла й кольору, щедрість деталей.

Виставка, яку представлено
цього разу, не відходить від художніх Олиних традицій — вона лірична в усьому — від самих дерев, які
на кожній картині постають в іншому ракурсі й іншому настрої, до
назв творів. У ній багато прописаних нюансів, багато реалістичності, але не фотографічної, а суб'єктивно-живої, вираженої в кожному
барвистому мазку.
На полотнах — щоразу інші дерева, але улюблені для художниці — це тополі, осокори та буки.

І хоч провідною в експозиції є осінь,
Ольга Кваша однаково любить усі
пори року й однаково як мисткиня
до кожної з них уважна.
Наталя ЯЦЕНКО
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

СПОРТИВНІ ПІДСУМКИ ЖОВТНЯ: УНІВЕРСІАДИ
Й ІНШІ ЗМАГАННЯ

У

спортзалі Львівської політехніки 9–12 жовтня відбулася Універсіада Львівщини з
настільного тенісу. У ній взяло
участь десять команд. У загальнокомандному заліку такі результати: Львівська політехніка — перше
місце, ЛДУФК ім. І. Боберського
— друге, ЛНУ ім. І. Франка — третє. Замкнули таблицю ЛДУБЖД
і ЛНМУ ім. Д. Галицького. Щодо
очок, то у політехніків їх 615 — випередили студентів-спортсменів
із ЛДУФК на 124 очка. Найбільше балів принесли політехнікам
особисті зустрічі юнаків
й ігри в змішаних парах.
У командних змаганнях
хлопці Політехніки перемогли з рахунком 4:0 команду ЛНУ ім. І. Франка,
а жінки — 4:3 — команду
ЛНМУ ім. Д. Галицького.
У фіналі в особистих
змаганнях Катерина Кізюк (ЛНМУ ім. Д. Галицького) перемогла 3:2 Ольгу
Устай (ІНЕМ), відповідно переможниця посіла
перше місце, а переможена — друге. Роксолана
Курдова (ІАПО) з аналогічним рахунком здобула третє місце, здолавши у боротьбі за нього суперницю з ЛНУ
ім. І. Франка Юлю Кубську. Крім
цього, студентка ІКНІ Марія Горбова посіла дев’яте місце в особистих змаганнях, проте перше
місце — у командних.
У хлопців усі три призові місця
вибороли політехніки, студенти
ІНЕМу — Олександр Олеськевич
(І), Ростислав Білий (ІІ) й Олександр Тимофєєв (ІІІ, переміг 3:1
першокурсника ІНПП Олега Біндаса). Олександр Олеськевич й
Олександр Тимофєєв посіли друге
місце у парних змаганнях (решта
місць — у студентів інших вишів),
а дівчата — Роксолана Курдова
й Ольга Устай — у такому ж виді
змагань — третє.
Головний суддя цієї спортивної
зустрічі Ігор Тихий прокоментував
її так:
— На змагання прийшли найсильніші гравці вишів Львівщи-

ни. Сенсаційним став результат
особистих змагань серед юнаків:
Олександр Олеськевич, першокурсник ІНЕМу, гравець суперліги й майстер спорту, переміг двох
інших фаворитів — Олександра
Тимофєєва і Ростислава Білого
(з рахунком 3:1). До того йому це
не вдавалося, хоч зустрічався зі
своїми суперниками на обласних
і всеукраїнських змаганнях.
Згодом, 24–28 жовтня, політехніки взяли участь у першому турі
Клубного чемпіонату України серед жінок і чоловіків (суперліга).

Ю

нацькі олімпійські ігри, які
проходили в Буенос-Айресі, стали для наших спортсменів багатими на медалі. Україну
представляли 55 атлетів, що змагалися у 22 видах спорту — бадмінтоні, баскетболі 3×3, боксі,
вільній боротьбі, велоспорті, академічному веслуванні, веслуванні
на байдарках і каное, спортивній
гімнастиці, художній гімнастиці,
дзюдо, карате, легкій атлетиці,
плаванні, скелелазінні, спортивній акробатиці, стрільбі з лука,
стрільбі кульовій, стрибках у воду,
сучасному п’ятиборстві, тенісі,
тхеквондо, фехтуванні. Українські
олімпійці вибороли 23 нагороди: 7
золотих, 8 срібних та 8 бронзових
медалей. Офіційний командний
залік на Юнацьких Олімпійських
іграх не ведуть, однак у неофіційному заліку серед 206 країн-учасниць наша команда увійшла до десятки найуспішніших збірних Ігор.

У

ніверсіада України-2018/2019
офіційно стартувала в Харкові у міжнародний День студентського спорту. З нагоди її
відкриття на території біля палацу
спорту „Локомотив“ відбулися масові спортивні заходи. В урочистостях взяли участь представники
всіх областей країни та керівники
відомих вишів спортивного профілю. Під час наради керівників підрозділів „Спортивної студентської
спілки України“ її президент Євген
Імас акцентував увагу на важливій
ролі Спілки у формуванні системи кіберспорту України.
У нашій країні ця галузь
офіційно ще не представлена, а розвивається лише
за допомогою приватного
сектора. Першопрохідцем
серед вищих навчальних
закладів у галузі електронного спорту виступає Національний університет
фізичного виховання та
спорту України — завершуються організаційні моменти зі створення секцій,
а потім і кафедри електронного спорту.
До 16-ти видів спорту
— баскетбол, волейбол,
гімнастика спортивна й художня,
дзюдо, легка атлетика, плавання,
регбі-7, стрибки у воду, стрільба
з лука й кульова, тхеквондо, теніс, настільний теніс, фехтування,
футбол, які були раніше в програмі
Універсіади України, — цьогоріч
приєднується водне поло. Більшість
змагань Всеукраїнської Універсіади-2018/2019 відбудеться в січні
2019 року, а його переможці й призери візьмуть участь у Всесвітній
Універсіаді-2019 влітку в Неаполі.
Головні змагання вітчизняного
студентського спорту організовують раз на два роки. Зауважмо,
що відтепер усі чергові Універсіади України відкриватимуть саме 20
вересня, а закриватимуть 1 червня.
А Тернопіль уже обрано містом, яке
підбиватиме підсумки Універсіади
й офіційно оголосить про її закриття.
Підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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„ТА ЦЕ ШКІРА — ЩЕ ПОДАСТЬСЯ!“
Ноги — чи не найбільш важлива частина нашого
тіла, а неправильно підібране взуття може не лише
спричинити травми, гематоми, вростання нігтів,
деформацію пальців та нігтів, появу мозолів і
грибкового захворювання, а й призвести до проблем
із опорно-руховим апаратом. Цікаво, що порушення
прикусу також може виникнути через незручне
взуття: стопи стають нестійкими, через що не можуть
утримувати таз у рівному положенні. Як наслідок —
хребет утрачає опору, тягнучи за собою інші кістки,
зокрема щелепи.

Як вибрати взуття
Перш за все, обирайте зручність.
Не варто „вестися“ на запевняння
продавців, що взуття „подасться“,
„овчина вляжеться“, і купувати тісне — ваша стопа здеформується
скоріше, окрім цього, взимку, через
погане циркулювання крові, ноги
мерзнутимуть ще сильніше. Варто
остерігатися виробів зі штучних
матеріалів, вони можуть викликати
грибкове ураження, лікувати яке
доведеться не один рік.
Лікар-подолог
Маріанна
Мокрецька на своїй робочій
Instagram-сторінці рекомендує спочатку правильно визначити розмір
ноги: вирівняйте пальці, обмалюйте стопу, тримаючи ручку під кутом
90°, виміряйте лінійкою відстань
від найдовшого пальця до п’яти, за
отриманим результатом знайдіть
відповідник у спеціальній таблиці.
Приміряючи взуття, вирівняйте всі пальці й спробуйте запхати
позаду п’яти мізинець: якщо він
поміщається — розмір ваш. Завжди пильнуйте найдовший палець:
відстань між кінцем нігтя на ньому і носиком взуття має становити
не менше 0,5 см. Також пані Мокрецька рекомендує ставити ногу
поверх обраної моделі — усі пальці мають поміститися, якщо звисає,
бодай мізинчик, таке носити не
можна. Зважайте: моделі, перешиті впоперек, повздовж,
по боках майже ніколи не
розтягуються.
Окрім цього, подолог
рекомендує звернути
увагу на вибір шкарпеток і колготів, застерігаючи від купівлі
виробів „у притик“,

наприклад, якщо у вас 36 розмір
ноги, обирайте розмірний діапазон
37–39, а не 34–36.

Придивіться до свого
взуття
Здорова стопа має три точки
опори: на п’яті, під великим пальцем та під мізинцем, тому при правильній ході, підошви однаково і не
дуже помітно стираються саме у
цих місцях, оскільки навантаження
розподіляється рівномірно.
Якщо ви помітили, що ваше
взуття стирається по зовнішньому контуру стопи і підбора — під
час ходьби ви вивертаєте ступні
назовні. Причина може критися у
вузькому взутті, високих підборах
або банальній звичці неправильно
ходити. Як наслідок — викривлення великого пальця, поява добре
відомої багатьом жінкам, „ґулі“.
Стертість взуття по внутрішньому контуру свідчить про наявність
клишоногості, через яку ви, знову
ж таки, вивертаєте стопи, але вже
досередини.
Якщо взуття витирається на
внутрішній стороні задника —
скоріш за все, є проблема із кріпленням ахіллового сухожилля до
п’яти внаслідок
його перена-

пруження. Ще одна ознака цієї
проблеми — стирання устілки під
подушечками стопи. Найчастіше
проблему спричиняють носіння кедів, балеток та взуття на високих
підборах. Якщо проблемою нехтувати, вона загострюється: перенавантаження спричиняє запалення
сухожилка й утворення горбика на
задній поверхні щиколотки — виникає хвороба ахілобурсит. Взуття з
помірним підбором (1–2 см) — найкращий варіант. Фанаткам „шпильок“ лікарі рекомендують використовувати ортопедичні устілки,
щоб знизити навантаження.
Опуклість устілки біля великого
пальця та чіткі відбитки під пальцями (якщо ті — не здеформовані)
„кричать“ про недостатню ширину
взуття. Якщо стертість є за пальцями — обирайте нижчі підбори.
Варто пам’ятати: здеформованість стоп ускладнює, а інколи
й унеможливлює вибір зручного
взуття, що дедалі більше загострює вже наявну проблему. Вчасне звернення до лікаря-ортопеда
й зміна взуття можуть виправити
ситуацію.

Усі проблеми —
з дитинства
На думку ортопедів, більшість
проблем, що виникають на стопах —
від носіння неправильного взуття
ще в дитинстві. Усі діти народжуються з пласкими стопами, саме
тому, вкрай важливо, аби дитяче
взуття мало супінатори — вони
допоможуть ніжкам набути правильної форми. Інший обов’язковий елемент — у міру твердий задник, який фіксує п’яту і запобігає
її викривленню. Важливо, що такий задник має бути в усіх видах
дитячого взуття, навіть у літньому.
Не обійтися й без невеликого підбора (0,5–1 см), що забезпечить
амортизацію при ходьбі і вбереже
ступні вашого чада від перенавантаження сухожилків. І, звичайно,
взуття не повинно тиснути й натирати — передній відділ стопи
має почуватися вільно, що забезпечать комфортна ширина взуття
й невеличкий вільний проміжок
(0,5–1 см) по довжині.
Анастасія МОЗГОВА
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ЦІ НАДОКУЧЛИВІ ОСІННІ ВІРУСИ
З настанням холодів частішають вірусні захворювання.
Так на організм діє зниження температури повітря,
особливо різкі перепади, підвищення вологості
повітря. Передусім ризикують підхопити вірус діти,
люди старшого віку, ті, хто не загартовані чи мають
якісь хронічні недуги.

Чи можна їх
уникнути?
Здебільшого восени ми хворіємо на риніти, трахеїти, синусити, грип. Зміна погодних умов
сприяє зниженню імунітету. Як
би не було тепло вдень, вранці та
ввечері завжди холодно. Тому перша
порада, яку медики рекомендують
узяти до уваги, —
вдягатися за погодою, подбати
про тепле й непромокне взуття.
Лікарі періодично нагадують
про вакцинацію проти грипу. Це
треба робити в найближчі тиждень-другий, до початку піку захворювань. За два тижні в організмі виробиться імунітет до вірусу,
а ризик підхопити недугу зменшиться на 60%.
Щоб не захворіти, дотримуймося простих правил гігієни:
після повернення додому миймо
руки з милом, а в дорозі, наприклад, коли вийшли з маршрутки,
користуймося антисептичними
серветками. Дотримуючись цього правила, можна на 20% уникнути захворювання.
Особливо не треба
торкатися брудними
руками обличчя та
очей, адже на слизових оболонках бактерії розмножуються
значно активніше.
Також треба дбати про сон і повноцінне харчування, не переїдати.
Спати — не менше 7–8 годин на
добу, бо хронічна втома й недосипання знижують опірність організму до недуг. А в щоденному меню
не забуваймо про фрукти, овочі,
кисломолочні продукти, звичайну
питну воду (не газовану!).

У раціоні використовуймо цибулю й часник — ці продукти містять природні фітонциди: біологічно активні речовини, що знищують
чи пригнічують зростання й розвиток бактерій, мікроскопічних грибів. Не забуваймо
про компоти зі сухофруктів, трав’яні
чаї, чаї з лимоном,
імбиром і медом
— ці три складники сприяють зміцненню імунітету.
Попри похолодання, не відмовляймося від прогулянок на свіжому повітрі, однак
закономірно, що
вони тепер коротші.
Для цього обираймо парк, осінній ліс,
натомість уникаймо
масових скупчень
людей, особливо в
закритих приміщеннях, зокрема в транспорті, супермаркеті, кінотеатрі.
Запорукою доброго здоров’я
завжди є рух, регулярні фізичні
вправи. Тому, повертаючись додому, не поспішаймо на транспорт, а
пройдімося кілька зупинок — особливо якщо впродовж дня доводилося багато сидіти.
Вранці не завадить
зробити легку гімнастику.
На наше здоров’я
суттєво впливають
емоції. Намагаймося уникати негативних стресів, а якщо вони й трапляються, — навчімося їм зараджувати, щоб без ускладнень виходити
з такого стану й таки розв’язувати
проблему. Натомість наповнюймо
себе позитивними емоціями.
Позаяк віруси поширюються
повітряно-крапельним шляхом,

то треба уникати спілкування із
застудженими.

Якщо ви все ж
захворіли
За перших ознак недуги лікарі
радять залишитися вдома. Нам
може вистачити всього 2–3 дні,
щоб не спричинити ускладнення
чи загострення недуги. Вдома хвороба минає легше й швидше, адже
організм розслаблений, менш активний, енергоощадний. Найкраще, коли оберемо ліжковий режим.
Якщо все-таки нам конче треба
йти на роботу, бо необхідно терміново виконати проект чи завершити справи, що „горять“, вирушити
до університету — скласти залік
чи іспит, який аж ніяк не можемо
перенести, — придбаймо в аптеці
маску і вдягнімо її.
Якщо недуга незначна чи лише
починається, спробуймо здолати її
народними засобами: тепле рясне
пиття, уже згадувані часник, цибуля, цитрусові, особливо лимони, мед,
імбир, чай зі шипшини, аскорбінова кислота. Також треба
часто зволожувати й
провітрювати кімнату, адже в чистому й
свіжому повітрі віруси гинуть. Жарознижувальне вживаймо
за потребою — коли температура
тіла вище 38оС.
Коли хвороба починається раптово й стрімко, гарячка зростає
впродовж 2–3 годин, сильно болить
голова, відчуваємо слабість, ломить суглоби, а також коли турбує
кашель, навіть незначний, задишка,
біль у грудях, температура тіла на
рівні 37–37.3оС. — негайно звернімося до лікаря й виконуймо його
призначення.
Є різні думки щодо противірусних і загальнозміцнювальних
препаратів, тому перш ніж самому
призначати собі лікування, бігти до
аптеки й витрачати гроші на те, що
має сумнівну дію, — порадьмося
з кваліфікованим лікарем, якому
довіряємо і з яким (сподіваємося)
ви вже уклали декларацію.
Зібрала поради
Ірина МАРТИН
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Колектив кафедри зварювального
виробництва, діагностики ти
відновлення металоконструкцій Інституту
інженерної механіки та транспорту Національного університету „Львівська політехніка“ сердечно вітає з ювілеєм завідувача
кафедри, професора

Колектив
навчально-виробничої частини Національного
університету
,,Львівська політехніка“ щиро вітає зі 60-річним ювілеєм начальника відділу капітальних ремонтів

Ганну Василівну
ПОХМУРСЬКУ.

ѓ

Щиро бажаємо миру, благополуччя, успіхів. Нехай життя Вам, шановна Ганно Василівно, усміхається ніжним сонечком, а доля буде прихильна й дарує любов рідних,
близьких Вам людей, заслужену повагу в
колективі.
Щастя Вам і довгих років життя.

Ярослава Дмитровича
ГАЙДУША.

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Летять роки, як лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі —
Ще до ста років зичимо дожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
На довгії літа щасливу світлу путь.
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