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Дні „Дня“ у Політехніці



ВАША ДУМКА

ЧИ ДОЦІЛЬНИМ Є РЕФЕРЕНДУМ  
ПРО МИР ІЗ РОСІЄЮ?

Олександра Жигадло, студентка третього курсу 
Інституту економіки і менеджменту:

„Безпекові питання —
прерогатива уряду“

Вважаю, що такого референдуму нам не потрібно, 
оскільки вже давно визначили, що Російська Федера-

ція є ворогом України, що вона анексувала наші тери-
торії та вбиває наших людей. Тому українців неправильно  

питати: ворог нам Росія чи ні. Пріоритетом держави вже окреслили курс на 
ЄС та НАТО, це закріплено законодавчо, відповідно, він апріорі обмежує наш 
вхід до Російської Федерації в економічному, політичному чи інших планах. У 
такій критичній для України ситуації не можемо зважати тільки на думку людей, 
оскільки державі треба взяти відповідальність на себе та діяти правильно. На 
референдум можна виносити питання вступу до ЄС — так було в усіх високороз-
винених країнах, а питання, безпосередньо пов’язані з безпековою політикою 
та обороною України, залишаються прерогативою уряду. Вважаю, що такий 
референдум може бути небезпечним, бо не всі стежать за проукраїнськими 
ЗМІ, багато хто має родичів у Росії — людей легко збити з пантелику, аби вони 
не розрізняли фальш і правду.

Перші політичні кроки 
нового очільника Украї-
ни не обговорює хіба 
лінивий. Запропонова-
на для опитування тема 
виявилася актуальна 
та цікава для політех-
ніків. Студенти відпо-
відали охоче й багато, 
але значна частина 
респондентів усе-та-
ки забажала зберегти 
анонімність. Зокрема, 
лунала думка, що ре-
ферендум призведе до 
розколу суспільства та 
сварок, оскільки „по-
ловина українців на-
лаштована категорич-
но проти Росії, а інша 
половина — категорич-
но прихильно“. 

Також, на думку політех-
ніків, такі питання ма-
ють розв’язувати осві-
чені люди, а не ті, хто 
керується емоціями. 
Окрім цього, студенти 
побоюються ціни за 
мир, яку захоче Росія, 
та за чималу частину 
російськомовного на-
селення в Україні, яка 
також братиме участь 
у всенародному опиту-
ванні. Деякі політехніки 
переконані, що україн-
ці на жодні поступки, 
тим паче територіальні, 
не підуть. Чимало сту-
дентів висловили сум-
нів у результативності 
такого референдуму. 
Були ті, хто впевне-
ний, що в разі його 
здійснення локомоти-
вом виступить схід-
на частина держави 
й Україна попрямує в 
обійми ворога. Звучали 
й схвальні коментарі на 
політику нового прези-
дента, мовляв, рішення 
організувати референ-
дум свідчить про його 
зацікавлення думкою 
народу. Загалом думки 
молоді виявилися до-
волі різноманітні.

Дар’я Довгопола, студентка третього курсу 
Інституту економіки і менеджменту:

„Мир — це не співпраця“
Я не читаю та не дивлюся новини, не цікавлюся полі-
тикою. Можливо, це непатріотично, але так уже воно 

є. Мені так простіше жити, бо коли вмикаєш телеба-
чення — хочеться впасти в депресію. Щодо цієї ситуації: 

мир має бути миром — тоді це добре, але мир аж ніяк не 
може бути співпрацею. На жаль, сьогодні чуємо, що попри вій-

ну, Україна все одно певними шляхами співпрацює з Росією — це неправильно, 
такого не має бути.

Опитувала й міркувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)

Ростислав Сосновський, студент першого курсу 
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій:

„Це прояв демократії“
Референдум — це хороша річ, він є свідченням де-
мократії. Ми показуємо людям, що в нас вона — не 
лише на папері. Це хороший приклад для країн СНД — 
Росії, Білорусі: ми показуємо, що в нас ухвалює рішення 
не влада, а народ. Нам не потрібно, щоб усе вирішувала одна 
людина, як це відбувається у згаданих державах. Я підтримую референдум.
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ВІДБУВСЯ ВОРКШОП СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІКИ  
ТА КІНГСТОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Львівська політехніка співпрацює з Кінгстонським 
університетом за двома проектами програми Еразмус+ 
КА1 — „Мобільність викладачів“ та „Мобільність 
студентів“. 23 травня в нашому університеті 
зібралися студенти львівських вишів і Кінгстонського 
університету на заключний воркшоп, під час якого 
підбили підсумки річної діяльності.

Ця програма в Політехніці роз-
почалася три роки тому з проек-
ту Британської ради. Від само-
го початку на меті мала звести 
представників українських і анг-
лійських університетів у програ-
мі обміну. За два роки до нашого 
університету приїжджало багато 
викладачів із Кінгстона і наші ви-
кладачі — 75 осіб побували в Анг-
лії. Також студенти з ІНЕМ, ІАРХ 
та ІІМТ другий рік проходитимуть 
семестрове навчання в Кінгсто-
ні, натомість англійські студенти 
вперше проходитимуть двомісяч-
не стажування в Україні. 

— У цьому воркшопі брали 
участь студенти-політехніки, а та-
кож багато молоді з Кінгстонського 
університету. Головна ціль — по-
бачити, які були позитиви чи недо-
ліки участі в цьогорічній програмі. 
Зокрема обговорювали питання 
перебування наших студентів за 
кордоном — поселення, отри-
мання візи, транспортні витрати,  

ПОЛІТЕХНІКИ ПЕРЕМАГАЮТЬ

У другому турі ІХ Олімпіади з метрології, стандартизації 
та сертифікації перше місце здобула студентка Львівської 
політехніки Катерина Шутемова. Командну першість теж 
вибороли політехніки.

Катерина — першо-
курсниця магістратури 
кафедри інформацій-
но-вимірювальних тех-
нологій ІКТА. Ця участь в 
олімпіаді для дівчини — 
дебютна.

— Завдання були різні. 
У стандартизації та сер-
тифікації часто треба ке-
руватися логікою. Задачі 
всі такі, які ми й розв’я-
зували, там не було нічо-
го складного, достатньо 
було, готуючись, лише все 
пригадати. Над тестами 
довелося посидіти довго. 

Не в усьому я була твердо 
впевнена, дечого не зна-
ла, але фортуна сьогодні 
була на моєму боці, — ді-
литься враженнями від 
олімпіади Катерина. 

Зрештою, перше міс-
це для Катерини — не 
випадкове, адже вчиться 
на відмінно. Впевнена, 
що сертифікат за пере-
могу допоможе їй нада-
лі працевлаштуватися. 
А професійне майбут-
нє бачить у поєднанні 
основної спеціальності 
та додаткової, яку здобу-

ває в ІБІД. До прикладу, 
у встановленні приладів 
енергоощадності. 

Багато учасників олім-
піади здобули призові 
місця у різних категоріях 
— з розв’язування задач 
різного спрямування, не-
стандартних рішень, ко-
мандні місця. Визначили 
сім переможців. Усі учас-
ники отримали сертифі-
кати. Також відзначили 
найкращих тренерів. Як 
розповів відповідальний 
секретар оргкомітету 
олімпіади Віктор Куць, у 

змаганнях узяли участь 
64 студенти зі 16-ти 
університетів України: 
Львова, Харкова, Одеси, 
Дніпра, Покровська (До-
неччина), Вінниці, Луцька, 
Херсона, Києва…

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

У ПОЛІТЕХНІЦІ ТРИВАЮТЬ НАУКОВІ 
СИМПОЗІУМИ

Уже традиційно, що два роки, починаючи від 1993-го, 
Львівська політехніка організовує Міжнародний 
симпозіум українських інженерів-механіків у 
Львові. Цьогоріч 23–24 травня науковці зібралися 
вже вчотирнадцяте.

Взяти участь зголосилися 
учасники не лише з України, а й 
із Великої Британії, Польщі, Бі-
лорусі, Сербії, Словаччини. Се-
ред українських областей пред-
ставлено Львівську, Харківську, 
Київську, Миколаївську, Луцьку, 
Тернопільську, 
Херсонську та 
інші. Загалом 
п р е з е н т у в а -
ли 91 доповідь, 
які вже видали 
збірником.

— Цей сим-
позіум — не 
спеціалізова-
ний, а широкого 
спектра питань, 
що стосуються 
машинобуду-
вання, меха-
ніки, матеріа-
лознавства й 
транспорту. Усі 
подані доповіді 
мають приклад-
ний характер, що відповідає су-
часним вимогам виробництва й 
технологій. Доповідачі презен-
тували результати своїх дослі-
джень і розробки для конкрет-
них галузей промисловості, під-
приємств тощо, деякі з них уже 
використовують, інші — запро-
ваджуватимуть, — розповідає 
голова оргкомітету, завідувач ка-
федри ЕРАТ Богдан Кіндрацький.

На початку заходу учасників 
привітали проректорка Львів-
ської політехніки Наталія Чухрай, 
голова Наукового товариства 
імені Шевченка, директор Інсти-
туту прикладних проблем меха-
ніки і математики ім. Я. С. Під-
стригача НАН України Роман 
Кушнір, заступник голови Укра-
їнського товариства механіки 
руйнування матеріалів Григорій 
Никифорчин, президент Підйом-

но-транспортної Академії наук 
України Володимир Семенюк.

Багато доповідей на симпо-
зіумі стосувалася механіки руй-
нування матеріалів, діагности-
ки та цілісності конструкцій. За 
словами пана Кіндрацького, сьо-

годні всі споруди й технологічні 
машини, створені 40–50 років 
тому, відпрацювали свій ресурс, 
а тому питання їхньої роботи на-
далі є важливе, адже йдеться про 
газо- і нафтопроводи, підіймаль-
но-транспортні машини, мости, 
хімічне обладнання тощо. Тому 
доповідачі значну увагу звер-
нули на оцінювання стану таких 
конструкцій та продовження тер-
міну їхньго експлуатування. 

Не оминули й топової нині 
теми екології: учасники сим-
позіуму обговорювали питання 
зменшення екологічного за-
бруднення, зокрема, не тільки 
токсичних викидів, а й шумово-
го навантаження на міста, через 
значне зростання кількості транс - 
порту. Над цим активно працю-
ють науковці кафедри експлуа-
тації та ремонту автомобільної 

техніки і кафедри транспортних 
технологій.

Деякі доповіді мали приклад-
не значення й для логістики. За 
словами пана Кіндрацького, у 
логістичних системах важливу 
роль відіграють транспорт та 
підіймально-транспортне об-
ладнання, тож науковці активно 
обговорювали питання проекту-
вання й експлуатації останньо-
го. Ще одну секцію приділили 
застосуванню вібрацій у техніці 
й технологіях. Варто зазначити, 
що в цій галузі політехніки з ІІМТ 

мають значні до-
сягнення. Окрім 
цього, йшлося 
про сучасні ма-
теріали та за-
хисне поверхне-
ве оброблення 
деталей машин і 
конструкцій.

— Є конструк-
ції, що працюють 
в агресивному 
середовищі, за 
високих тем-
ператур, тому 
науковці роз-
робляють но-
вітні матеріали 
з поліпшеними 
властивостями, 

антикорозійні покриття тощо. 
Найновіші результати в цій га-
лузі на пленарних і секційних 
засіданнях представили нау-
ковці Фізико-механічного ін-
ституту ім. Г. В. Карпенка НАН 
України, Інституту прикладних 
проблем механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача НАН Укра-
їни, НУК ім. Адмірала Макарова 
та Львівської політехніки. Довго-
тривала й плідна співпраця на-
уковців нашого університету з 
колегами із НАН України, укра-
їнськими й іноземними виша-
ми сприяє дальшому розвитку 
наукових досліджень у галузі 
механіки, машинобудування й 
транспорту, — наголошує Богдан 
Кіндрацький.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

| С
ві

тл
ин

а 
Ан

ас
та

сі
ї С

те
па

ня
к

ч. 18 [3058]
30 травня — 5 червня  20194



СТУДІЇ

ВІДБУВСЯ ВОРКШОП СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІКИ  
ТА КІНГСТОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
m Закінчення. Початок на 3 с.

умови поїздки, — розповіла Галина 
Лема, асистент кафедри менедж-
менту і міжнародного підприємни-
цтва ІНЕМ. — Натомість студентів 
із Кінгстона цікавить більше прак-
тичний досвід. Влаштувати їх на 
навчання тут складніше, бо нема 
можливості вичитати все англій-
ською мовою, тож запропонували 
їм проходити стажування. Наразі 
маємо основних партнерів у цій 
співпраці: Tech StartUp School і 
„Сферос-Електрон“ готові брати 
і студентів- інженерів, і студентів 
бізнес-напрямів. 

Викладачі Кінгстонського уні-
верситету впродовж року неодно-
разово приїжджали до Політехніки 
зі своїми лекціями. 

— Наші студенти радо прихо-
дять їх слухати, бо передовсім це 
цікаво, а також це новий формат 
викладання і, звичайно, англійська 
мова. Також кінгстонські виклада-
чі проводять дослідницькі семіна-
ри для наших викладачів, у межах 
яких розказують, як вони високо 
оцінюють знання наших студентів. 
Зрештою, на ці програми обміну 
потрапляють найкращі студенти, 
яким вдається пройти відбір, — по-
яснила Олена Уголькова, асистент 

кафедри менеджменту і міжнарод-
ного підприємництва ІНЕМ. 

Із кожним роком студенти і ви-
кладачі вдосконалюються в знанні 
англійської, тож і з’являються нові 
вимоги. Зокрема це стосується ви-
кладання англійською мовою. Від-
повідно, змогли поїхати лише ті ви-
кладачі, які знають англійську мову. 
Тож тепер створили курси для ви-
кладачів, щоб підвищити рівень 
знань. Студентів мотивуємо до вив - 
чення іноземної мови і, зрештою, 
фактично кожен другий предмет на 
кафедрі викладають англійською. 

Наталія ПАВЛИШИН

ВОДА — РЕСУРС, ЯКИЙ МОЖНА ВТРАТИТИ

Про „Ресурси природних вод Карпатського регіону“ говорили 
23–24 травня у Львівській політехніці на ХVІIІ Міжнародній 
науково-практичній конференції.

— Хочеться, щоб 
наш наступний захід 
був сходом наших ідей, 
які ми намагаємося ре-
алізувати для того, щоб 
наше довкілля, наше 
життя кращало. Оче-
видно, що проблеми, які 
ми розглядаємо, стосу-
ються не лише Карпат-
ського регіону, а взагалі 
всіх країн, усього світу, 

— наголосив у вітально-
му виступі завідувач ка-
федри хімії і технології 
неорганічних речовин 
Інституту хімії та хіміч-
них технологій Зеновій 
Знак.

У конференції взяли 
участь провідні науковці 
та фахівці в чфері дослі-
джень, очищення, вико-
ристання й охорони вод-

них ресурсів з універси-
тетів, науково-дослідних 
інститутів, приватних 
компаній та громад-
ських організацій.

— Тут зібралися 
найбільш зацікавлені в 
надзвичайно важливій 
проблемі водокорис-
тування та збереження 
водних ресурсів. Ми тут 
для того, щоб знайти 
рішення та покращити 
ситуацію, — зазначив 
завідувач кафедри еко-
логії та збалансованого 
природокористування 
Інституту сталого роз-
витку ім. В’ячеслава 
Чорновола Мирослав 
Мальований.

Тематика конферен-
ції традиційно охоплює 
широке коло питань, 
що стосуються методів 
і технологій аналізу ста-
ну водних ресурсів та їх 
гідрохімічного складу, 

оцінки водоресурсного 
потенціалу, моніторин-
гу, раціонального ви-
користання та охорони 
водних ресурсів, водо-
постачання підприємств 
та населених пунктів, 
сучасних методів і тех-
нологій підготовки та 
очищення вод, гідрое-
нергетики, рекреацій-
но-бальнеологічного 
використання вод, кіль-
кісної та якісної оцінки 
мінеральних вод тощо.

Цьогоріч тематика 
конференції розшири-
лась: розглянули пи-
тання менеджменту та 
нормативно-правової 
бази водокористування, 
кадастру водних терито-
рій.

До конференції ви-
дали збірник статей, у 
який ввійшло 69 праць. 
Оргкомітет з приємні-
стю відзначає, що цьо-
го разу зросла кількість 
статей молодих науков-
ців, зокрема аспірантів і 
студентів.

Ольга МАЦЬКІВ
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СТУДІЇ

ВЧИТИСЯ ЗАВЖДИ, ЩОБ БУТИ У ТРЕНДІ

Керівники університету й інститутів взяли участь 
у тренінгу „Стратегія: творити, планувати, діяти, 
досягати“, який їм організували викладачки кафедри 
менеджменту персоналу та адміністрування доцентка 
Надія Любомудрова і старша викладачка Роксолана 
Винничук. 

Нам більш звично бачити сту-
дентів, які вчаться, аніж, скажімо, 
викладачів, директорів, проректо-
рів чи навіть ректора. Але у світо-
вій практиці навчатися у будь-яко-
му віці, обіймаючи певні посади, 
— цілком буденна річ.  Цю звичку 
вже активно переймають сучасні 
українські корпорації. 

Цього разу у стартап-школі 
Львівської політехніки навчалися 
саме керівники. Упродовж трьох 
днів у форматі мозкового штур-
му відбулися тренінгові заняття з 
п’яти модулів. Чому виникла ідея 
саме такого тренінгу? Університет 

має окреслити свою місію і бачен-
ня, а кожен, хто причетний до його 
щоденного творення, —  свій вплив 
на це.

Очевидно, що в сучасному світі 
все дуже швидко змінюється. Ска-
жімо, якщо порівняти 2015 і май-
бутній 2020 роки, то в минулому 
на першому місці було розв’язання 
комплексних проблем, а тепер — 
розв’язання комплексних завдань, 
взаємодію з іншими людьми на 
другій позиції замінює критичне 
мислення, а вміння керувати людь-
ми — креативність, яка ще чотири 
роки тому була на останній, десятій 

позиції. Наступного року на цьому 
місці опиниться гнучкість мислен-
ня.

Цікаві теми: роль стратегічно-
го планування в досягненні цілей, 
формування візії навчально-нау-
кового інституту, його цінностей, 
типології корпоративної культури. 
Йшлося про SWOT-аналіз як ос-
новний інструмент стратегічного 
керування, SMART-цілі, KPI, OKR, 
матрицю БКГ для визначення кон-
курентних переваг. Було багато 
інтерактивних занять, ігор — ска-
жімо, про право брати участь у ви-
борах із 15-ти років, асоціативних 
тверджень тощо.

На останньому модулі учасники 
висловили власне бачення розвит-
ку університету на прикладі свого 
інституту та побудували „дерево 
цілей“ й наповнили його ідеями. 
Кожен отримав сертифікат.

Ірина МАРТИН

СТУДЕНТИ ІСТР СТАЛИ ДИПЛОМАНТАМИ  
IV МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ-КОНКУРСУ  
„ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЄДНАЄ НАРОДИ“

22 — 24 травня відбувся IV Міжнародний проект-
конкурс „Тарас Шевченко єднає народи“, що проходив 
у Національному університеті імені Тараса Шевченка 
(м. Київ).

Метою проекту було сприяння 
входження України у світовий ін-
формаційний простір завдяки ре-
алізації Проекту як вияву культур-
ної дипломатії. Міжнародний про-
ект-конкурс започаткувала Посол 
Миру, Президент Міжнародної ліги 
„Матері і сестри — молоді України“, 
народна артистка України Галина 
Яблонська.

Виступи учасників Проекту 
журі оцінювало за такими напря-
мами: „Наживо“, „Відеоформат“, 
„Мій Шевченко“, „Поза часом“, 
„Пам’ять“.

До участі у конкурсі були запро-
шені представники різних країн і 
національностей, мовою яких пе-

рекладено творчість Тараса Шев-
ченка, представники діаспори та 
учасники від України. У Конкурсі 
взяли участь понад 1000 осіб, а 
Шевченкове слово лунало 29-ма 
мовами світу.

Студенти Інституту сталого роз-
витку імені В’ячеслава Чорновола 
Львівської політехніки Анастасія 
Мар’ян та Дмитро Качковський, 
які взяли участь у Міжнародному 
проект-конкурсі „Тарас Шевченко 
єднає народи“, одержали дипло-
ми ІІІ ступеня у номінації „Читана 
та співана поезія Тараса Шевчен-
ка“. Художнього керівника, голову 
осередку Просвіти ІСТР, старшого 
викладача кафедри туризму Ольгу 

Недзвецьку відзначили Подякою 
журі конкурсу за активну участь у 
підготовці студентів.

Н. П.
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СТУДІЇ

ЯК ОТРИМАТИ СТИПЕНДІЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ?

Те, що в Інституті хімії навчаються цікаві і перспективні 
студенти, переконуюся не вперше. Декого дивує, чому ж 
вони не обрали популярні комп’ютерні спрямування. Однак 
студенти про це не шкодують. 
Мій сьогоднішній співрозмовник — президентський стипендіат, 
першокурсник магістратури Тарас Василишин. Вступив сюди, 
бо „мав сім хімій на тиждень і дуже класного вчителя“

Органіка — це 
перспективно

Тарас вчився у медич-
ній гімназії. Закономірно, 
що цікавився медициною, 
але коли постало питан-
ня, куди вступати, після 
спілкування зі студента-
ми медичного вишу обрав 
той університет, де здо-
рова атмосфера та добре 
ставляться до студентів. 
Пішов на хімічні техно-
логії. Усі в його сім'ї — 
батьки і старший брат — 
будівельники, до слова, 
випускники Політехніки. 
Тож коли на третьому 
курсі треба було обрати 
кафедру, тато сподівав-
ся, що син піде на ближ-
чу до будівництва кафе-
дру силікатів. Але Тарас 
мав інші зацікавлення. 
Перший пріоритет — ор-
ганіка (подобалася біль-
ше, тому що складніша), 
другий — харчові добав-
ки. Між двома суміжними 
кафедрами — органічної 
хімії і технології органіч-
них продуктів — обрав 
першу. Його майбутня 
спеціальність — техно-
логія харчових добавок 
та косметичних засобів. 
За нею можна працюва-
ти технологом харчової 
компанії чи підприєм-
ства. 

— На мою думку, це 
перспективно, адже всі 
їдять, тому без харчових 
виробництв нам не обій-
тися. В Україні харчове 
виробництво, порівняно 
з іншими галузями хімії, 
доволі розвинене, часто 
за рахунок іноземних 

компаній або імпортерів, 
— пояснює Тарас. 

Усі практики прохо-
див на хлібзаводі. За два 
тижні встигав спробу-
вати себе від лаборанта 
до головного технолога, 
долучався до процесів, 
починаючи з моменту 
випікання хліба до ви-
користання дріжджових 
концентратів.

— Моя спеціальність 
полягає у створенні хар-
чових добавок (антиокси-
дантів, загущувачів, аро-
матизаторів, харчових 
барвників), які поліпшу-
ють технологію продуктів 
і косметики або надають 
їм кращих властивостей. 

Прийшов до 
лабораторії 
— зацікавився 
наукою

Тарас запевняє, що від 
початку навчання у Полі-
техніці нічим особливим 
не вирізнявся з-поміж 
студентів (вчився, щоб 
мати стипендію). А коли 

на четвертому курсі ме-
тодистка кафедри ска-
зала, що йому достатньо 
перескласти один пред-
мет — і буде диплом з 
відзнакою, хлопець по-
думав, що, можливо, так 
і має бути, адже жодни-
ми дисциплінами, навіть 
непрофільними, не нех-
тував, активно долучав-
ся до різних олімпіад, 
конференцій, конкур-
сів…

Ще перед тим, на-
прикінці третього курсу, 
за порадою аспірант-
ки Вікторії Ільчук почав 
працювати в лаборато-
рії, у науковій групі під 
керуванням Володимира 
Самарика та Сергія Вар-
варенка. Поставився до 
того як до доброї нагоди 
набути практичних на-
виків. Робота захопила, 
попри те, що частково 
розходиться з основним 
науковим спрямуванням 
і загалом спеціальніс-
тю (у лабораторії Тарас 
працює з полімерами). 
Очевидно, цей крок і 
спричинив наступний — 
рішення вступати до на-
укової магістратури.

Торік студент подавав 
документи на стипендію 
Кабміну, однак не отри-
мав її. Цього разу шанси 
зросли, адже з’явилися 
публікації й тези у між-
народних виданнях. Ду-
має про вступ до аспі-
рантури — у Політехніці 
або закордонному уні-
верситеті, аби набратися 
досвіду і підтримувати 
та розвивати (популя-
ризувати, заохочувати, 

пропагувати) вітчизняну 
хімію. Свої наукові стат-
ті спершу присвятив ви-
вченню поліестерів, те-
пер — гідрогелів. 

Музика як 
хімічна реакція 
обміну

— Я творчий, нама-
гаюся розвиватися все-
бічно. Співаю у „Гауде-
амусі“. На перших трьох 
курсах був членом інсти-
тутського профбюро, ак-
тивно брав участь у „вес-
нах Політехніки“, спричи-
нився до створення гурту 
„Дихай“ і на початках був 
його учасником. 

Поза Політехнікою 
Тарас є аніматором при 
церкві Покрови: пише 
пісні до заходів та табо-
рів, навчає дітей грати 
на гітарі, а також співає 
у хорі. Його шлях до му-
зики — особливий:

— Змалку батьки на-
магалися мене то до му-
зичної школи віддати, 
то приватних вчителів 
наймали. Я пручався, як 
міг. А у підлітковому віці 
вже самостійно почав 
вчитися грати на форте-
піано, потім — на гітарі. 
Опановував самостійно 
— за допомогою самов-
чителя та відеоуроків. І 
не раз пошкодував, що 
так впирався не йти до 
музичної школи. Тепер 
переконуюся, що те, чим 
нехтуємо, рано чи пізно 
нас наздожене в різний 
спосіб.

Тарас розуміє, що і 
наука, і мистецтво по-
требують багато часу та 
зусиль, тому поєднува-
ти їх складно. Та наразі 
це якось вдається. При-
наймні не перестає мрія-
ти — ні про власну студію 
звукозапису, ні про те, 
аби здійснити важливе 
наукове відкриття. 

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

УСПІХУ ДОСЯГАЮТЬ ПРАЦЬОВИТІ

Кафедра архітектурного проектування та інженерії 
Інституту архітектури готує добрих фахівців своєї 
справи. А тимчасом міркує, як поліпшити навчальний 
процес, аби працедавці обирали лише їхніх 
випускників.

— Нинішній час вимагає 
нових підходів до навчання, 
— вважає завідувач кафедри, 
доцент Ігор Гнесь. — Якщо ра-
ніше ми обирали найкращих, 
то тепер на комерцію 
приходять різні абі-
турієнти, деякі й 
малювати не вмі-
ють. Та виручають 
комп’ютерні про-
грами й… старан-
ня. В архітектурі 
дуже велику роль 
відіграє працез-
датність. Талано-
витість — це десь 
10‒15 відсот- 
ків професійного 
успіху, решта — 
наполеглива, по-
стійна праця. Не-
рідко працьовиті під-
ходять до захисту бакалаврських 
робіт із кращими результатами, 
ніж талановиті, роботам яких на 
першому курсі заздрили. Роботу 
плануємо так, щоб тематика кур-
сового чи дипломного проектуван-
ня збігалася з цариною наукових 
інтересів і практичним досвідом 
викладача, що дозволяє передати 
студентам найсвіжіші архітектурні 
ідеї й практичний досвід. Студен-
ти це добре відчувають й цінують. 
Окрім цього, навчаємо їх самостій-
но шукати й використовувати нові 
знання, самовдосконалюватися, 
без чого неможливий успішний ар-
хітектор. Мабуть, у цьому й поля-
гає секрет успіху: на першому кур-
сі вони практично нічого не вміють, 
та вже наприкінці четвертого деякі 
з них „видають“ такі дипломні про-
екти, що навіть починаєш їм по-до-
брому заздрити. 

Викладачі озброюють студен-
тів найпотрібнішими вміннями і 
знаннями, тож не дивно, що вони 
хочуть проектувати щось унікаль-
не й неповторне: аеропорти, п’я-
тизіркові готелі, мультиформат-
ні спортивні комплекси тощо. Та 

ймовірність того, що в жит-
ті їм це згодиться, наразі 
практично нульова. Нато-
мість вміння професійно 
проектувати житло дуже 

цінують у проектних 
організаціях. Тож на-
прям „багатоквартир-
не житло“ нині пріо- 
ритетне, тим паче, 
що концентрація на-
уковців і практиків у 
цій галузі архітек-
турної діяльності на 
кафедрі найбільша в 
Україні. 

Також студен-
там дуже подоба-
ється блок дисци-
плін „Архітектура 
інтер’єрів“, опану-
вання якими доз-
воляє втриматися 

на плаву перших два-три найваж-
чих роки після завершення універ-
ситету, а для деяких стає основою 
дальшої професійної діяльності,  
зокрема дуже фінансово вигідного 
фрілансерства. 

— Наприкінці минулого року 
ми організували представницьку 
конференцію, присвячену двад-
цятиріччю викладання на кафедрі 
спеціалізації „інтер’єр“ (до слова, 
у коридорі третього поверху, поруч 
із кафедрою, можна ознайомитися 
з виставкою найкращих інтер’єрів, 
що їх втілили в реальність колиш-
ні студенти, які вивчали цей курс 
саме в нас), — розповідає Ігор 
Гнесь. — Гордимося, що наші ви-
пускники успішні в бізнесі, багато 
з них мають свої проектні фірми. Та 
не всім подобається таке копітке 
навчання. Ось недавно на кафедру 
приходила мама студента та скар-
жилася, що ми дуже перевантажу-
ємо своїх вихованців. Вважаю, що 
зменшення навантаження тільки 
їх розслабить. Я, наприклад, од-
ночасно і викладач, і науковець, 
і управлінець, але передусім — 
практикуючий архітектор. Знаю з 

власного досвіду, що день в архі-
тектора неймовірно щільний, на-
багато напруженіший, ніж у сту-
дентів. Тож ті, хто обрав професію 
архітектора, мають бути готові до 
такого ритму життя. Показово, що 
чимало студентів з інших кафедр 
хочуть перейти на нашу, їх не ля-
кає, а навпаки приваблює наша 
методика. У наслідку такого нав-
чання наші вчорашні випускники 
активно й успішно тіснять старше 
покоління архітекторів на ринку 
проектних послуг, перемагають 
на професійних архітектурних кон-
курсах, особливо в галузі проекту-
вання житла. 

Архітектурну освіту нині чекає 
багато нових викликів: чимало 
українських ЗВО відкрили або пла-
нують відкривати напрям „Архітек-
тура“, з’являються цікаві комерцій-
ні архітектурні школи, полегшено 
умови для навчання в зарубіжних 
вишах, йдеться про відкриття в 
Україні філіалів провідних зарубіж-
них архітектурних шкіл. Конкурен-
ція за потенційного студента дуже 
гостра. Відтак актуальною стає 
проблема, як вижити в цих умо-
вах. Очільник кафедри впевнений, 
що необхідно шукати нові форми 
навчального процесу, не боятися 
змін, експериментувати. 

— Було б добре, якби ми мали 
повну свободу в організуванні 
навчального процесу, — вважає 
мій співрозмовник. — Необхідно 
знайти формулу, за якої студен-
ти, які мають більше двох забор-
гованостей, мали б можливість 
продовжити навчання. І зовсім не 
обов’язково навчання має закін-
читися захистом диплома, адже 
нині працедавці цінують переду-
сім якісну роботу. Тож студент, 
який добре освоїв проектування 
чи інтер’єр, але не ходив на інші 
лекції, також може стати успішним. 
Позитиви такої реформи вбачаю в 
можливості підвищити якість підго-
товки випускників без фінансових 
утрат для університету. І напевно 
головним показником успішно-
сті роботи кафедри мав би бути 
контингент студентів, які хочуть 
навчатися саме в нас, а також ре-
зультати професійної діяльності 
випускників. 

Катерина ГРЕЧИН
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АЛЬМА-МАТЕР

БРИТАНСЬКИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ  
З ВИПУСКНИКАМИ ТА ЯК ЗДИВУВАВ ЇХ КЛУБ 
ВИПУСКНИКІВ ПОЛІТЕХНІКИ

Співзасновник Клубу випускників Львівської 
політехніки Олег Дума побував у офісі випускників 
Кінгстонського університету Лондона. Спілкувалися 
тут про досвід цього університету та інновації 
Львівської політехніки щодо взаємодії з 
випускниками. 

Як Вам вдалося налагодити 
контакт із університетом 

далекого Лондона?
— У рамках проекту Creative 

Spark від British Council я відвідав 
Кінгстонський університет у Лон-
доні. Оскільки ми створили Клуб 
випускників Політехніки, досвід 
роботи з випускниками універси-
тету Кінгстона мене зацікавив як 
джерело ідей для розвитку Клубу. 
Ідею створення Клубу у Львівській 
політехніці ми почерпнули із дос-
віду саме університетів Великої 
Британії та США. 

Що цікавого в роботі офісу 
випускників у Кінгстоні?

— Керівниця офісу випускників 
Елеанор Лукер розповіла про спо-
соби взаємодії, які цілі та мотиви 
стимулюють випускників Кінгстона 
створювати додаткову цінність для 
рідного університету та його сту-
дентів. Кількість випускників уні-
верситету Кінгстона нині — понад 
60 тисяч. Офіс володіє контактами 
з більш як 20 тисячами (33%) своїх 
колишніх студентів — це вражає. 

У Кінгстонському університеті 
думають передусім про те, чим 
університет може бути корисний 
випускникам. Тож є ідея співпра-
ці з ними впродовж усього жит-
тя (life-long alumni cooperation). 
Усі випускники Кінгстонського 
університету мають безкоштов-
ний пожиттєвий доступ до лекцій 
та бібліотеки університету, а це 
справді цінний бонус. У примі-
щенні офісу є так званий Alumni 
space — конференц-зала, яку 
випускники можуть використо-
вувати для організування ділових 
зустрічей, обговорення робочих 
груп або нарад.

Чи є щось особливе в роботі з 
випускниками університету 

Кінгстона, що Вас вразило най-
більше?

— Мене вразив рівень взає-
модії між випускниками та сту-
дентами. По-перше, випускники 
університету Кінгстона систе-
матично організовують тренінги 
та приватні лекції для студентів 
університету. Офіс запрошує ви-
пускників, які досягли 
значних професійних 
успіхів, щоб вони роз-
повіли „свою історію“, 
поділились досвідом 
роботи у певній галу-
зі. Тут анонсують події 
на сайті університету 
та організовують інші 
цікаві зустрічі. Зви-
чайно ж захоплює 
активність студентів 
у цьому напрямку. Коли роблять 
зустрічі з випускниками, лекцій-
на аудиторія на сто місць пере-
повнена. Часто студенти сидять 
на сходах аудиторії або просто 
стоять попід стінами, лиш би по-
чути щось корисне. Помітним є 
прагнення студентів до практич-
них знань, бажання почути цікаві 
лайфхаки, життєві історії,  позна-
йомитись з новими оригінальни-
ми людьми.

Який досвід Клубу випускни-
ків Львівської політехніки 

був цікавий для університету 
Кінгстона?

— Передовсім Елеанор Лукер 
захопила ідея програми лояль-
ності Клубу випускників. У Кінг-
стоні такого бонусу ще немає. Її 
цікавили технічні аспекти форму-
вання програми лояльності в Клу-
бі випускників Політехніки: спосо-
би відбору партнерів, юридичне 
оформлення співпраці, контроль 
якості у програмі лояльності та 
деякі організаційні аспекти моні-
торингу. 

Також міс Лукер зацікавилась 
соціальною мережею Клубу. Од-
ним із напрямів роботи Клубу ви-
пускників є налагодження співп-
раці між випускниками Львівської 
політехніки різних років та спе-
ціальностей. Це фактично без-
межний ресурс, який може допо-
магати кожному випускнику чи 
студенту Політехніки в особистіс-
ному та професійному розвитку.

Третім аспектом Клубу, який 
зацікавив офіс випускників у 
Кінгстоні, стала іменна картка 
учасника Клубу. І ця ідея, ймо-
вірно, зреалізується у Кінгстоні 

найближчим часом. 
Проте міс Лукер хоче 
прив’язати до картки 
випускника чіп із про-
пуском у бібліотеку 
та окремі лаборато-
рії університету. Ми 
будемо тільки раді, 
якщо наші ідеї та дос-
від стануть корисні 
для офісу випускників 
у Кінгстоні. 

Досвід роботи з випускниками 
в університеті Кінгстона є, безпе-
речно, цінним для нас. Нові ідеї, 
які виникли, незабаром стануть 
доступні й випускникам Львів-
ської політехніки.

Повна версія статті на сайті 
Клубу випускників Львівської по-
літехніки. 

Спілкувалася  
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 18 [3058]
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СУСПІЛЬСТВО

ВИСТАВКА ГАЗЕТИ „ДЕНЬ“ — ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЯ

Сюжети, які прагнули донести автори світлин, 
змушують замислюватися, аналізувати, шукати в 
побаченому глибінь, — такою є 20-та фотовиставка 
газети „День“, яку 22 травня представили у Львівській 
політехніці.

Майже двісті робіт у чотирьох 
рубриках — „Політика“, „Україн-
ський світ“, „Фото з історією“ та 
„Світ очима дітей“ — це „чесна 
розмова про життя“.

Вітаючи гостей на відкритті фо-
товиставки, заступник директора 
Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою 
Львівської політехніки Андрій Яців 
наголосив, що ці 20 виставок — це 
135 представлень у великих і малих 
містах України, понад півтори тися-
чі фотографів і сотні тисяч глядачів. 

— Фотовиставки газети „День“ 
відкривали нам, українцям, нашу 
країну, акцентували увагу не тільки 
на больових точках нашого суспіль-
ства, а й на точках росту, показу-
вали деградацію політичного класу, 
але й еволюцію характерів грома-
дян, підказували, які „вітаміни“ не-
обхідні для гармонійного розвитку 
всієї української громади¸— зазна-
чив Андрій Яців.

— Дякую головному редактору 
„Дня“ Ларисі Івшиній за те, що вона 
обирає саме Львівську політехніку. 
Це справді велика честь для нашого 
університету. Завжди вболіваємо за 
героїв світлин. Адже фотографії — 

це більше, ніж мистецтво, а завдяки 
цим фотовиставкам ми можемо у 
них заглиблюватися, — підкреслив 
у своєму виступі ректор Львівської 
політехніки професор Юрій Бобало.

Серед запрошених гостей був і 
заступник міського голови Львова 
з питань розвитку Андрій Моска-
ленко. Він подякував за роботу ко-
манді газети „День“, завдяки праці 
якої важливі події, люди, моменти 
є доступні читачам. Він вручив Ла-
рисі Івшиній подарункову монету зі 
зображенням покровителя Львова 
— Юрія-змієборця, наголосивши, 
що пані Івшина є не лише у нагля-
довій раді Львівської політехніки, а 
й у наглядовій раді міста.

— Ця виставка документує ши-
рокий діапазон нашого національ-
ного буття, національного харак-
теру, ідентичності. А також дає 
виміри нашої сили, нашої тверді у 
конфігурації і ніжності, притаман-
них українцям, які допомагають 
обстоювати свої критерії краси і 
гідності у будь-яких обставинах. Та-
кож субстанцію тої тверді, яка нам 
дуже потрібна, щоби з  перспекти-
вою й оптимізмом дивитися у май-
бутнє, щоб ми розуміли, що тільки у 

такий спосіб, коли буде комбінація 
тих властивостей української душі, 
українського серця, української 
підсвідомості, зможемо побудува-
ти реальну Україну. Важливо, що 
фотографії „Дня“ не постановочні 
— тут справді вирує життя, яке дає 
нам концентрацію згустку болю, 
сили і краси. З погляду естетики, 
ці твори відпрацьовано до такої 
міри, що я подивований, наскільки 
злагоджено працювали експер-
ти, які добирали ці світлини. Тому 
ми й відчуваємо ту велику потугу, 
якою є українська нація, — проа-
налізував виставку мистецтвозна-
вець, історик мистецтва, проректор 
Львівської національної академії 
мистецтв і постійний автор „Дня“ 
професор Роман Яців. 

Серед поважних гостей на від-
критті був й авторитетний пере-
кладач, письменник і науковець, 
професор Андрій Содомора. Віта-
ючи Ларису Олексіївну з відкриттям 
нової виставки, він зазначив своє 
особливе зворушення.

— Наше життя, не лише в Украї-
ні, а в цілому світі буремнішає. 
Найбільше це відповідає прадавній 
метафорі про житейське море. Це 
море стає дедалі бурхливішим, а 
у ньому щораз важче знайти якісь 
орієнтири, куди можна рухатися 
далі. Газета „День“ є тим орієнти-
ром, що допомагає у цьому бурем-
ному житті зорієнтуватися. Мені 
впала у вічі фотографія, що навіяла 
Шевченкові слова „Хрести дубові 
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СУСПІЛЬСТВО

„РОМАН ШУХЕВИЧ: СПОГАДИ, ДОКУМЕНТИ, СВІТЛИНИ“: 
ЯК ІЗ ПІАНІСТА І СПОРТСМЕНА ВИЗРІВ 
ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ УПА

За декілька днів до Свята героїв у Політехніці говорили 
про випускника, який, без перебільшення, був творцем 
нашої історії та кардинально змінював її русло — Романа 
Шухевича. У межах авторського проекту „Від книги — до 
мети“ мовознавиці Ірини Фаріон історик Андрій Сова 
презентував свою книгу, над якою працював 12 років — 
„Роман Шухевич: спогади, документи, світлини“.

Ірина Фаріон на початку зустрічі 
пригадала цікавий факт із життя Ро-
мана Шухевича: коли йому у складні 
роки боротьби пропонували мігру-
вати, він відмовився, сказавши, що 
українці мають мати своїх героїв на 
своїй землі. І хоча ми не знаємо, де 
похований Роман Шухевич, саме іс-
торія його життя й сьогодні підтри-
мує войовничий дух українців.

Ця книжка цінна насамперед тим, 
що вона документальна й охоплює 
період від 1920 до 1939 року — „час, 
коли із хлопця Ромчика, який гарно 
грав на фортепіано, співав і займався 
дуже багатьма видами спорту, фор-
мувався генерал української армії“. 
У видання ввійшло 73 документи з 
різних архівних джерел, які здебіль-

шого висвітлюють життя і діяльність 
Романа Шухевича у період 1920-х 
років. Хоча є чимало цікавого про 
раніше життя і визвольну боротьбу.

— Постаттю Романа Шухевича 
цікавився давно. Та коли почав за-
глиблюватися, то побачив, що є деякі 
праці про 1940-і роки, коли Роман 
Шухевич провадив визвольну бо-
ротьбу в УПА, але про його діяльність 
у 1920-і роки інформації дуже мало. 
Я вже видавав невеличку брошуру 
про цей період його життя, вона була 
невеличким накладом і невдовзі ро-
зійшлася. У книзі „Роман Шухевич: 
спогади, документи, світлини“ ба-
гато уваги приділив його навчанню, 
діяльності в організаціях, які боро-
лись за Українську державу, УВО 

та ОУН. Більшість текстів опублі-
ковано за матеріалами державних, 
громадських і приватних архівів та 
книгозбірень, частина — передруки 
з важкодоступних видань, — розпо-
вів Андрій Сова. 

Стимулом підготувати якісно 
нове концептуальне видання стало 
й листування та спілкування з людь-
ми, які знали Шухевича, серед них 
— Любомир Полюга, зв’язкова Ірина 
Савицька-Козак. 

— Розумів, що писати наукову 
книгу ще зарано, тому обрав жанр 
документалістики — спогади, доку-
менти, світлини. Старався зібрати 
якомога більше, з того, що збере-
жено, бо багато знищили, багато за-
секречено у спецархівах. Зрештою 
важко довелося діставати спогади, 
які публікували після смерті у Фран-
ції, Канаді, Аргентині. На це було де-
кілька причин. Передусім ці видання 
виходили дуже малими накладами, 
інколи лише 50 примірників. Мені 
потрапило до рук видання, де навіть 
не було нумерації сторінок, мав та-
кож одне видання з іще нерозріза-
ними сторінками, — поділився тон-
кощами підготовки книги науковець. 

Збір інформації, спогадів потре-
бував чимало часу. Спершу, як роз-
повів автор, написав передмову на 
понад сотню сторінок та потім, коли 
вдалося зібрати факти, фотографії, 
документи, вирішив відкласти її на 
наступне видання, бо й так книга 
вийшла на вісім сотень сторінок. 
Цікавим видання є й тим, що автор 
уклав словничок слів, які нині не так 
часто можна почути, але тоді ними 
послуговувався командувач наймо-
гутнішої за духом армії світу.

Наталія ПАВЛИШИН

посхилялись, слова дощем поза-
мивались…“. Хрести наших борців 
за незалежність, за волю України… 
Та все ж, які б дощі, вітри не були, 
як би хрести не посхилялися, ніко-
ли не затруться Шевченкові слова 
„Борітеся — поборете“. Ви завжди 
виразно акцентуєте на тому, що ми, 
попри все, маємо боротися, ніколи 
не зневірятися.

Заглиблення у філософію шляху, 
який торує газета „День“, продов-
жилося на зустрічі, що відбулася 
у приміщенні Tech StartUp School. 
Тут зібралася молодь, серед якої 
багато було майбутніх журналіс-
тів та шанувальники „Дня“. Інте-
лектуальна бесіда стосувалася 
засадничих принципів і основних 
історичних постатей та подій, які 

ввійшли у книжкові видання редак-
ції. Чимало уваги приділили книзі 
„АVE. До століття Гетьманату Павла 
Скоропадського“. Молодь мала ба-
гато запитань про цього видатного 
політичного діяча, а також прагну-
ла аналізу його діяльності в різні 
періоди.

Наталія ПАВЛИШИН
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СУСПІЛЬСТВО

НЕЙРОТРАВМИ ДЛЯ АТОВЦІВ — НЕ ВИРОК

Назар Мединський — львів’янин, ініціатор і один із авторів 
проекту „Симулятор побуту“ — навчально-реабілітаційного 
тренажера для відновлення побутових навичок і розвитку 
дрібної моторики рук.

За освітою Назар ме-
дик та економіст, а за по-
кликом серця — палкий 
волонтер. Усе почалося 
з війною на Сході Украї-
ни: коли близькі знайомі 
пішли воювати, чоловік 
всіляко допомагав до-
бровольцям — спільно із 
небайдужими постачав 
обладнання й транспорт 
у медичні підрозділи. 
Окрім цього, цікавився 
долею поранених вояків 
у військових шпиталях, 
зокрема, у львівському, 
що спеціалізується на 
нейротравмах. 

— Там я побачив, як 
у минулому дужі хлопці 
переходять на інвалідні 
візки, повністю змінюю-
чи стиль життя. Мені хоті-
лося їм допомогти. І тоді 
зрозумів, що, повертаю-
чись з лікарні додому в 
інвалідному візку, ці люди 
мають заново навчитися 
давати собі раду в побу-
ті, соціалізуватися. Тож 
вирішив створити такі 
умови, аби вони не гаяли 
час і навчалися цього ще 
в лікарні, — розповідає 
Назар.

За словами героя, 
чимало пацієнтів страж-
дають на геміпарез — 
слабкість правої чи лівої 
половини тіла внаслідок 
пошкоджень мозку, тому 
пан Мединський вирішив 
додати ще одну обов’яз-
кову вимогу до своєї ідеї:

— Я зрозумів, що було 
б добре змусити вражену 
частину тіла, наприклад, 
руку, працювати як здо-
рову. Побутує думка, що 
нервові волокна не від-
новлюються, але я знаю, 
що цей процес повільний, 
але можливий. Якщо па-
цієнт одночасно викону-

ватиме вправу здоровою 
і хворою руками, нехай 
навіть не дуже ефектив-
но — це в будь-якому 
разі покращить взаємо-
дію між півкулями мозку. 

Тобто розвиватиметься 
не лише дрібна мотори-
ка пальців.

Третім важливим 
пунктом у Назаровому 
плані стало забезпечення 
якнайскорішої можливо-
сті реабілітації:

— Ми маємо совкове 
минуле, тому реабіліту-
вання хворих досі почи-
налися після виписки з 
лікарні. Я ж за те, аби до 
цього приступали якомога 
раніше. Саме тому прилад 
мав бути мобільний.

До розробки під-
штовхнула й фактична 
відсутність реабілітаці-
йного обладнання. Ро-
бота над тренажером 
стартувала на початку 
2017 року. Об’єднавши 
всі три вимоги, створили 
„Симулятор побуту“. Ок-
рім Назара Мединсько-
го до команди входить 
інженер-конструктор 
Володимир Гаврилів та 
брат Назара невролог 

Тарас Мединський. Ви-
нахід уже запатентували. 
Наразі команда працює 
над другим прототипом: 
він буде легший і матиме 
більше функцій.

Запропонована ме-
тодика — теоретична, 
але команда працює 
над клінічними випро-
буваннями, які довели б 
її ефективність. У тому, 
що тренажер буде діє-
вим, сумнівів Назар не 
має: самі того не відаю-
чи, розробники заклали 
алгоритм роботи, який 
відповідає реабілітацій-
ній методиці дзеркальної 
терапії (під час виконан-
ня спеціальних вправ, 
за допомогою дзеркала 
мозок пацієнта обманю-
ють, змушуючи вважати, 
що обидві руки здорові, 
а тому — працювати ак-
тивніше).

Як ми вже зазначали, 
спочатку проект був від-
повіддю на вимогу сучас-
ної війни, але згодом ко-
манда зрозуміла: трена-
жер стане в нагоді також 
пацієнтам, які перенесли 
інсульт — завдяки мо-
більності він може бути 

домашнім тренажером, 
аби хворі не втрачали 
потенціал, що в них за-
лишився.

— Потім я зрозумів, 
що симулятор можна 
використовувати й для 
абілітації — здобуття на-
вичок. Тому він стане в 
нагоді пацієнтам із ДЦП 
— допоможе їм розвивати 
координацію та активізу-
ватиме нейронні зв’язки.

Тренажер дуже мо-
більний — робочу по-
верхню встановлено на 
спеціальні ніжки, облад-
нані колесами, а мета-
леві пружини всередині 
конструкції дозволяють 
регулювати висоту, від-
повідно до ліжка, крісла 
тощо. Найбільша перева-
га — пацієнта не потрібно 
переміщувати, що часто 
буває складно або забо-
ронено при таких ушко-
дженнях.

Тренажер оснащений 
різними комплектами те-
матичних знімних моду-
лів: електричним, сантех-
нічним, господарським 
тощо, також існує спе-
ціальний блок для дітей. 
Усі модулі синхронізова-
но, пацієнт не потребує 
додаткових фізичних на-
вантажень для виконан-
ня завдань — саме тому 
симулятор можна вико-
ристовувати для ранньої 
реабілітації.

Незважаючи на те, що 
прилад виник як волон-
терська ініціатива, його 
робота та ефективність 
вимагають комерціалі-
зування. Уперше коман-
да заявила про себе на 
Інноваційному форумі в 
Києві, потім був конкурс 
стартапів у Харкові, чер-
говий етап — участь в 
„Інноваційній весні“, яка 
цьогоріч відбудеться в 
стартап-школі Львівської 
політехніки.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)
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ПРОСВІТА

18 і 19 травня Студентське братство відзначило своє 30-річчя. Ця молодіжна 
організація, створена 1989 року як альтернативна до комсомолу, відіграла значну 
роль в історії України. Зініціював, організував і очолив Студентське братство у Львові 
політехнік Маркіян Іващишин. Найчисельнішим і найактивнішим був осередок у 
Львівській політехніці під проводом студента Ігоря Коцюруби. 

СТУДЕНТИ, ЯКІ РОЗБУДИЛИ УКРАЇНУ
Спершу братчики й сестрички 

організовували вертепи, гаївки, 
концерти стрілецьких і повстан-
ських пісень, акції у місцях геро-
їчних боїв (на горах Ключ, Маків-
ка), брали участь у пошуках могил 
українських героїв і впорядковува-
ли їх, споруджували пам’ятники і 
встановлювали козацькі хрести 
в центральних і східних областях 
України, принагідно провадили 
там просвітницьку роботу серед 
місцевого населення. 

Та наймасовішою і найрезо-
нанснішою була акція в жовт-
ні 1990 року, коли Студентське 
братство й Українська студентська 
спілка, яка діяла в Києві, східних і 
південних областях України, роз-
клали намети в столиці на площі 
Жовтневої революції (нині май-
дан Незалежності) й оголосили 

безстрокове голодування, запро-
тестувавши проти колоніального 
становища України у складі Радян-
ського Союзу. Ця подія ввійшла в 
історію як Студентська революція 
на граніті. Лідерами від Львова 
були політехніки Маркіян Іващи-
шин, Ігор Коцюруба, Андрій Са-
люк, Сергій Бащук.

Студенти вимагали не підпису-
вати новий союзний договір; пере-
обрати Верховну Раду на багато-
партійній основі не пізніше весни 
1991 року; повернути на територію 
УРСР українських військовослуж-
бовців, а також забезпечити про-
ходження військової служби юна-
ків-українців тільки на території 
республіки; націоналізувати майно 
Компартії України та ЛКСМУ; від-
правити у відставку голову Ради 
Міністрів В. Масола. Наслідком 

двотижневої акції стали: відстав-
ка Віталія Масола і відмова від 
проходження строкової військо-
вої служби за межами України. Та 
найголовніше — студенти розбу-
дили Україну, продемонстрували, 
що зросло покоління, готове боро-
тися за самостійну державу.

А вже 1991 року Україна стала 
незалежною.

Минули роки. Колишні братчи-
ки й сестрички змужніли, стали 
фахівцями у своїй галузі, успішни-
ми підприємцями, створили сім’ї, 
виховали своїх дітей, та не поли-
шили громадської діяльності. 

Так, Маркіян Іващишин був де-
путатом Львівської обласної ради 
першого демократичного скли-
кання (1990–1994 рр.), очолював 
правління Фонду „Молода Украї-
на“ (1990–1993 рр.), 1993 року за-
снував і очолив ТзОВ Мистецьке 
об’єднання „Дзиґа“, зініціював й 
зорганізував чимало мистецьких і 
культурологічних проектів, зокре-
ма два фестивалі „Вивих“ (Львів), 
був віце-президентом реґбійно-
го клубу „Сокіл“, у період акції 
„Україна без Кучми“ був співза-
сновником громадського коміте-
ту „За правду!“, 2002 року разом 
із Ярославом Рущишиним створив 
опозиційну „Львівську газету“. І 
цей перелік можна продовжувати 
ще довго.

Ігор Коцюруба був делегатом 
установчого з’їзду Народного Руху 
(1989 р.), брав участь у голодуван-
ні за легалізацію УГКЦ на Арбаті 
в Москві (1989 р.), був депутатом 
Львівської обласної ради (1994—
1998 рр.), активним учасником 
акції „Україна без Кучми“, Пома-
ранчевої революції (комендантом 
наметового містечка) і Революції 
гідності, керівником ГО „Військо-
во-патріотичний вишкіл Патріот“ 
(2018 р.)

SS У центрі — Ігор Коцюруба, Маркіян Іващишин, за ними — Іринка 
Мамчур (Семенко), 1989 р. Закінчення на 14 с. m
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Андрій Салюк став президен-
том Благодійного фонду „Збе-
реження історико-архітектурної 
спадщини міста Львова“, віце-пре-
зидентом Українського комітету 
ICOMOS, головою ради Львівської 
обласної організації Українського 
товариства охорони пам’яток істо-
рії та культури. 

Андрій Хавунка — учасник 
чоловічого вокального ансамб-
лю „Орфей“, заслужений артист 
України.

Наталя Климовська (до заміж-
жя Лещук) нині проректор Україн-
ського католицького університету, 
Ірина Семенко (Мамчур) — техніч-
ний редактор Галицької видавни-
чої спілки, Роксоляна Шимчук за-
снувала й очолює галерею старо-
давнього автентичного одягу.

Інші колишні братчики і се-
стрички також досягли чималих 
успіхів у житті, були активними 

учасниками Помаранчевої рево-
люції та Революції гідності.

Напередодні 30-річчя Студент-
ського братства Президент України 
Петро Порошенко своїм Указом від 
16 травня відзначив організаторів 
Студентської революції високими 
державними нагородами „за ваго-
мий особистий внесок у розбудо-
ву української державності, плідну 
громадську діяльність, багаторічну 
сумлінну працю“. 

Найвищою відзнакою — ор-
деном князя Ярослава Мудрого 
V ступеня — удостоєно колиш-
нього голову Студентського брат-
ства Львова Маркіяна Іващишина, 
орденом „За заслуги“ II ступеня 
— Миколу Походжая та Ярослава 
Рущишина, орденом „За заслуги“ 
III ступеня — Михайла Канафоцько-
го, Андріана Кліща, Ігоря Коцюрубу 
(посмертно), Андрія Рожнятовсько-
го, Романа Федишина, орденом 
княгині Ольги III ступеня — Наталію 
Климовську, Ірину Семенко, Роксо-

ляну Шимчук. Солістові Львівсько-
го чоловічого вокального октету 
„Орфей“ Андрію Хавунці надано 
почесне звання „Народний артист 
України“. Переважна більшість на-
городжених — політехніки.

Коли готувався цей матеріал до 
друку, надійшла страшна звістка: 
21 травня обірвалося життя Мар-
кіяна Іващишина. 23 травня поми-
нальною Службою у храмі Пресвя-
тої Євхаристії, голосінням трембіт 
і численною жалобною процесією 
українці провели видатного львів’я-
нина в останню земну путь — на 
Личаківський цвинтар. 

Особливо боляче, що за останні 
пів року це вже друга смерть ліде-
рів Студентського братства — ор-
ганізаторів Студентської револю-
ції (16 грудня 2018 р. загинув Ігор 
Коцюруба). Як сказав хтось із їхніх 
друзів: тепер на Небі є вже свій 
осередок Студентського братства.

Ярослава ВЕЛИЧКО

ПРОСВІТА

СТУДЕНТИ, ЯКІ РОЗБУДИЛИ УКРАЇНУ
m Закінчення. Початок на 13 с.

НАШ КАЛЕНДАР
31 травня — Всесвітній день без тютюну. 
1 червня — Міжнародний день захисту 
дітей.
5 червня — Всесвітній день охорони до-
вкілля.

Пам’ятні дати
30.05.1651 — відбулася битва під Бе-
рестечком між польською армією та 
козацьким військом під проводом 
Б. Хмельницького.
30.05.1887 — народився Олександр Ар-
хипенко, відомий український скульп- 
тор i живописець.
31.05.1223 — перший бій руського війсь-
ка з монголо-татарами на річці Калці.
31.05.1832 — помер Еварист Галуа, 
французький математик, автор теорії 
розв’язування алгебраїчних рівнянь.
1.06.1630 — козаки Тараса Трясила роз-
громили польсько-шляхетське військо 
біля Переяслава.
1.06.1796 — народився Ніколя Карно, 
французький інженер, один із за-
сновників термодинаміки.
1.06.1891 — помер Василь Мова (Ли-
манський), український письменник 
Кубані.

1.06.1905 — помер Іван Рудченко (псевдо-
нім Іван Білик), український фольклорист, 
критик і письменник.
1.06.1908 — народився Іван Вирган, укра-
їнський письменник.
2.06.1807 — народився Іван Сошенко, 
український маляр, приятель Тараса Шев-
ченка.
2.06.1888 — народився Кость Буревій 
(псевдонім Едвард Стріха), український 
письменник.
2.06.1935 — помер український письмен-
ник і громадський діяч Андрій Чайків-
ський.
2.06.1944 — помер Фотій Красицький, 
український маляр, автор картини „Гість із 
Запоріжжя“, внучатий небіж Т. Шевченка.
3.06.1545 — народився Іван Вишенський, 
український письменник-полемiст. 
3.06.1863 — народився Євген Петрушевич, 
Президент ЗУНР.
5.06.1708 — підписано договір гетьма-
на Івана Мазепи зі шведським королем 
Карлом  XII про спільну боротьбу проти 
Петра I.
5.06.1775 — за наказом Катерини II зруйно-
вано Запорізьку Січ.
5.06.1990 — Всеукраїнський православ-
ний Собор у Києві проголосив Патріар-
хат УАПЦ, обрав митрополита Мстислава 
Патріархом УАПЦ.

Поправка
У числі 13 „Ауди-

торі“ від 18‒24 квітня 
2019 р. на с. 15 замість 
фотографії Андрія Се-
реди вміщено фото 
Андрія Миколайчука. 
Фото Андрія Середи 
подаємо сьогодні і 
просимо читачів ви-
бачити за помилку. 

ч. 18 [3058]
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

СТУДЕНТИ ОБРАЛИ СВОЇХ ОЧІЛЬНИКІВ

Через місяць після другого туру виборів президента 
України в Політехніці пройшли свої, менші за 
масштабом, але не менші за значущістю вибори. Мова 
йде про елекцію до Колегії студентів. 

Ця подія, що проходить щоріч-
но, цього разу викликала чимале 
пожвавлення у людей. Студенти 
всіх університетів отримали змогу 
обрати як нового голову комітету 
для університету загалом, так і для 
інститутів зокрема.

Головою Колегії студентів Полі-
техніки на цей рік обрали Олексан-

дра Николяка, який досі ще займає 
посаду студентського мера міста 
Львова. 

Отже, за результатними виборів 
головами колегії та профбюро ін-
ститутів на 2019 — 20 навчальний 
рік стали: 
ІАПО — Ольга Легка.
ІАРХ — Катерина Штомпель.

ІБІД — Дмитро Спічак.
ІГДГ — Станіслав Гвоздінський.
ІГСН — Руслана Кондратенко. 
ІЕСК — Катерина Золотарьова.
ІІМТ — Олег Канінець.
ІКНІ — Ігор Лоза.
ІКТА — Тарас Чура.
ІМФН — Катерина Лиходід. 
ІНЕМ — Микола Кособуцький.
ІНПП — Ростислав Люсак.
ІППТ — Владислав Горчинський.
ІСТР — Поліна Фецюх.
ІТРЕ — Сергій Мельников.
ІХХТ — Ерідан Ізмерлі.

Микита ГАВРИЛЮК

ГРАФОЛОГІЯ — ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД  
ХХІ СТОЛІТТЯ

У Львівській політехніці презентували книгу 
„Рукопис розкаже про людину багато“ 
відомого графолога, аспіранта Тернопільського 
національного економічного університету, 
магістра історії та психології Дмитра Штокалюка. 
Серед гостей заходу були другокурсники Інституту 
права та психології.

Автор зізнався, що 
до написання книги 
його підштовхнула про-
блема самопізнання. На 
його думку, графологія 
— один із найточніших 
методів пізнання тем-
пераменту чи психоло-
гічного стану людини. 
Також запевнив, що 
графологію неможливо 
обдурити, оскільки точ-
ність результатів стано-
вить 90–95%.

Під час презентації 
він продемонстрував і 
докладно проаналізував 
зразки рукописів та під-
писів популярних укра-
їнських та закордонних 
політиків, а також по-
літиків часів СРСР та 
нацистської Німеччини. 
Доповідач пояснив, що 

означає той чи інший 
нахил літер, що ж таке 
„нагромаджений під-
пис“ та про особливості 

зменшення чи збільшен-
ня стилю почерку за-
лежно від посади і рівня 
влади.

Цікавим було й те, 
що до графології вда-
ються й криміналісти, 
використовуючи її для 
визначення осіб, які 
здійснили акт вандаліз-
му, написали листи-по-
грози чи фейкові листи. 
Графолог відзначив, що 
за його допомогою було 
знайдено і притягнено 
до відповідальності жін-
ку, яка відправила фей-
ковий лист.

Усі охочі змогли взяти 
участь в експерименті з 
визначення особистіс-
них якостей, заповнив-
ши бланки, що підготу-
вав спеціаліст-графолог. 

Такий експеримент не-
абияк зацікавив студен-
тів, було чимало охочих 
дізнатися про себе щось 
нове чи підтвердити свої 
здогадки. Під час аналі-
зу пан Дмитро дав певні 
рекомендації стосовно 
проблем зі здоров’ям, 
які простежувались у 
деяких почерках.

На завершення пре-
зентації автор проде-
монстрував декілька 
проаналізованих під-
писів зі своєї наступної 
книги, яка вийде друком 
уже у вересні, зокре-
ма — підпис Володими-
ра Зеленського та інших.

Анастасія ЗАДОРОЖНА, 
студентка другого 

курсу ІНПП
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ГУРТ METANOYA ПРЕЗЕНТУВАВ СВІЙ ПЕРШИЙ 
АЛЬБОМ У ПОЛІТЕХНІЦІ

У найбільшій залі Політехніки 24 травня відбувся 
виступ християнського гурту MetaNoya і водночас 
презентація їхнього першого авторського альбому 
„До неба“. 

Перед концертом молодь, а ша-
нувальників гурту прийшло чимало, 
мали можливість покавувати і по-
спілкуватися з музикантами.

Двогодинний виступ на сцені 
справді запалював. У певний момент 
значна частина зали просто почала 
разом танцювати. Кавери, авторські 
пісні — всі в сучасному драйвовому 
ритмі, створили особливий настрій і 
вибух емоцій.

Варто знати, що гурт MetaNoya іс-
нує вже понад чотири роки. Від по-
чатку створення гурту семінаристи 
— Іван Височанський (ритм-гітара, 

вокал), Ігор Дмитришин (бас-гіта-
ра, вокал), Юрій Іленков (перкусія, 
вокал), Василь Пишкович (перкусія, 
вокал), Владислав Ігнатюк (соло-гі-
тара, вокал) мріяли про спільний 
альбом.

— Ми зрозуміли, що та музика, 
яку граємо, потрібна не лише нам, 
а й нашим друзям. Плодом нашої 
праці став якраз диск „До неба“. 
Після другого року існування гурту 
зрозуміли, що варто залишити після 
себе згадку про гурт. 8 червня пре-
зентуватимемо альбом у Києві. Вже 
нині працюємо над двома новими 

піснями. Щоправда, ще не знаємо, 
чи вдасться їх записати, бо один 
учасник гурту вже священик, а че-
рез місяць і я навчання завершую і 
не знаю, де опинюся. Та плекаємо 
надію, що зможемо збиратися на 
фестивалі, на концерти, — розповів 
Владислав Ігнатюк. 

Учасники гурту сподіваються, що 
MetaNoya — це не лише склад лю-
дей, а передовсім ідея. Тож навіть, 
коли змінюватиметься склад гурту — 
його дух та напрям будуть незмінні.

Більшість пісень для MetaNoya 
пише Іван Височанський. Він при-
носить тексти, акорди, а вже тоді 
спільно творять композицію, допра-
цьовуючи ці пісні. 

Гурт відомий не лише в Україні, 
а й за кордоном. Три роки поспіль 
у час Різдва MetaNoya мала мож-
ливість відвідувати парафії УГКЦ в 
Німеччині, Італії та Польщі. Раніше 
семінаристи видали альбом із коляд-
ками у власному аранжуванні, який 
теж досить популярний не лише се-
ред молоді.

— Після цього концерту у Львові 
ми зрозуміли, що в нашій Церкві є 
так багато людей, які турбуються про 
молодь і допомагають нам зреалізу-
вати нашу творчість. Багато людей 
підтримують, розуміють, що це не 
забавки, а серйозний внесок в укра-
їнську християнську музику, — додав 
Владислав.

Наталія ПАВЛИШИН

ФОРУМ ВИПУСКНИКІВ ЗБЕРЕ ПОЛІТЕХНІКІВ 
РІЗНИХ РОКІВ
Політехніки різних років 31 травня — 1 червня з’їдуться 
до нашого університету на Форум випускників.

— Цьогорічний Форум дещо 
відрізняється від минулорічно-
го. Передовсім тим, що в ньому 
будуть залучені також і нинішні 
студенти. Ми хочемо донести ви-
пускникам, що після завершення 
навчання їхня співпраця з універ-

ситетом не завершується, а про-
сто набуває нових рис. Старалися 
сформувати програму так, щоб 
заходи були цікаві також і ниніш-
нім студентам. Другий день тра-
диційно збере випускників різних 
років. На зустрічі відбуватиметься 

низка дискусій, покликаних на-
дихнути і мотивувати як сучасних 
студенів до розвитку, так і випус-
кників до співпраці, — розповіла 
організаторка події Ірина Рома-
новська.

Програма Форуму випускників 
дуже насичена. Окрім дискусій 
відбудеться низка мистецьких за-
ходів. Детальну програму читайте 
на сторінці 19. 

Н. П.
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КУЛЬТУРА

„ЦЕ БУВ НАШ НАЙКРАЩИЙ 
ПОКАЗ ВИСТАВИ ПРО ФРАНКА“
Народний театр-студія „Хочу“ взяв участь у 
всеукраїнському фестивалі аматорських театрів „День 
театру“. Актори-політехніки репрезентували глядачам 
і журі у Національному академічному драматичному 
театрі ім. І. Франка (Київ) відновлену авторську виставу 
„Тричі мені являлася любов“.

На третій фестиваль україн-
ського аматорського театру заві-
тало 140 театральних колективів із 
46-ти міст України. Свою творчість 
вони представили на семи профе-
сійних сценах столиці. Актори різ-
них вікових категорій — діти, люди 
старшого віку й люди з особливими 
потребами — створили дуже друж-
ню атмосферу. Наприкінці трьох 
фестивальних днів у київській мерії 
відбувся театральний бал. Під час 
нього журі не оголошувало пере-
можців: цього разу вирішили обій-
тися без розподілу місць, бо мета 
фестивалю — об'єднувати театра-
лів, надавати можливості для по-
казу їхніх талантів і обміну сценіч-
ним досвідом. Але найкращих таки 
відзначили — народний театр-сту-
дія „Хочу“ вразив усіх сценічним 
створенням образу Івана Франка як 
поета. Роздуми про кохання з аро-
матом кави полонили й глядачів, ін-
ших учасників фестивалю — вони 
висловлювали компліменти виставі 
й акторам.

— Це був наш найкращий по-
каз вистави про Франка, — резю-
мує режисерка „Хочу“ Анастасія 
Непомняща. — Дуже сподобалося 
організування фестивалю, зокрема 

перед виступом, до якого ми готу-
валися майже годину, нам допо-
могли з оформленням сцени. Цей 
фестиваль під егідою НСТДУ дав 
змогу аматорам вийти на професій-
ну сцену, що посилило їхнє почуття 
відповідальності, сконцентровано-
сті й спонукало прагнути більшого.

Перед поїздкою у Львові щодня 
відбувалися репетиції. У Києві ви-
ступили Олександр Кравчук (ІКТА, 
грав роль Франка середнього віку), 
Дмитро Качковський (ІСТР, Фран-
ко зрілий), Інна Скічко (ІНЕМ, Це-
ліна Зиґмунтовська), Тетяна Топчій 
(ІГСН, Юзефа Дзвонковська), Карі-
на Колодій (ІНЕМ, Ольга Рошкевич), 
Алла Кольгофер (випускниця, грала 
співачку з кафе), Євгенія Шаховець 
(ІГСН, господарка каварні, де від-
бувається дійство вистави), Ростис-
лав Бережницький (ІНПП, чоловік 
господарки каварні).

Святослав Покорчак, студент 
третього курсу ІНЕМ, грав роль Ва-
силя Щурата. Відвідує театр-студію 
„Хочу“ з весни, до того і тепер тан-
цює в народному ансамблі танцю 
„Вірність“. Швидко опанував свою 
роль, бо має акторський досвід — 
раніше займався у театральному 
гуртку при ЛПГ.

— Тільки потрапив у Театр 
ім. І. Франка, зрозумів, що то цілко-
вито інший світ. Там є п'ять виходів 
на сцену, що створює багато мож-
ливостей для подачі матеріалу. Де-
корації мінімалістичні, але ти себе 
вже бачиш у виставі. Доповнили 
цю магію театру добрі освітлення й 
акустика, — поділився враженнями 
Святослав.

Майбутню дружину Франка, 
Ольгу Хоружинську, грала студент-
ка другого курсу ІНПП Юля Чорній. 
Спочатку цю роль виконувала інша 
акторка, та на цьогорічних Науко-
вих фестинах — уже Юля.

— Журі назвало нас театром, 
який співає — у виставі є пісні на 
слова Франка. Після виступу мог-
ли з його учасниками поспілкува-
тися, вислухати зауваження і по-
ради. Журі сказало, що в нас усе 
було точно і делікатно, та поради-
ло акторам бути більш відкритими 
у вираженні емоцій: уникати фор-
малізму, говорити „я тебе люблю“ 
переконливо, з серця. Паралельно 
з нашою виставою на головній сцені 
були „Три товариші“, в яких грали 
Василь Баша й Остап Ступка. По-
бачити зірок сцени, сфотографу-
ватися з ними — це велике щастя, 
— згадує Юля Чорній та наприкінці 
додає, що ця поїздка її надихнула 
розвиватися далі, грати в новій ви-
ставі. 

Молодого Франка, якому 18 ро-
ків, втілив на сцені першокурсник 
ІКНІ Роман Музика.

— Граю лише місяць, роль 
складна. Ранні твори поета — на-
пруга романтизму, зародження 
власної філософії, пошуки ідеалу. 
Щоб увійти в роль, читав Франка, 
ходив на репетиції, шліфував кожне 
слово, щоби його вібрації збігали-
ся з вібраціями моїми. І намагався 
зрозуміти психологію людини, яка 
була щаслива у своїх нещастях, — 
каже хлопець. — Опісля вистави 
приємно було чути добрі відгуки 
глядачів. Ми ж дуже хотіли висту-
пити якнайкраще, щоб сподобатися 
не лише журі чи режисеру, а насам-
перед самим собі.

„Хочисти“ вповні скористалися 
нагодою ліпше пізнати Київ і по-
бачити відомих акторів зблизька. 
Очікуючи на дипломи й подяки від 
організаторів фестивалю, вони мрі-
ють про успішне складання сесії і 
нові прем'єри.

Наталя ЯЦЕНКО
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

„НЕ КОЖЕН ХЛОПЕЦЬ, ЯКИЙ ЗАЙМАЄТЬСЯ  
У СПОРТЗАЛІ, МІГ БИ ВИКОНАТИ НАШУ ВПРАВУ“

Аеробіка в Україні розвинута не надто. Втім, вона 
є синтезом багатьох видів спорту — у ній вдале 
поєднання легкої (інколи й важкої) атлетики, 
гімнастики, акробатики. І хоча вправа триває хвилину 
й двадцять-тридцять секунд, якщо спортсмен не 
має достатньої фізичної підготовки, то може її й не 
виконати. Наталія Козак, студентка другого курсу 
ІНПП Львівської політехніки, знає про це більше.

— Той, хто по-
чинає з нуля, му-
сить багато пра-
цювати, — роз-
повідає дівчина. 
— Мені пощастило: у 
молодшій школі я за-
ймалася акробатикою, 
що дало добру розтяж-
ку (на шпагат сіла ще в 
садочку), потім — кон-
темпом, у старших кла-
сах — легкою атлетикою, 
брала участь у багатьох 
змаганнях. Силової вправ-
ності мені додав волейбол. 
Аеробіка ж усе це поєднала.

Поєднати — це було ра-
ціональне рішення чи 

до цього спонукали обста-
вини?

— На першому курсі я по-
знайомилася з тренеркою 
Мартою Мельничук, вона за-
питала мене, чи вмію сідати 
на шпагат. Дізнавшись, що 
так, сказала — „беремо!“. Спо-
чатку важко було скоординувати та 
запам’ятати всі чіткі рухи, почува-
лася некомфортно — усі знають, як  
їм рухатися, а я — ні. Але маю звич-
ку просто так не здаватися. З ча-
сом зрозуміла, що проблему легко 
розв’язати — потрібно тренуватися 
регулярно й уважно. Довелося від-
прошуватися з останніх пар, домов-
лятися з викладачами, щоби викли-
кали відповідати першою, бо тричі 
на тиждень відвідувала інтенсивні 
тренування, після яких почувалася 
дуже втомленою, але щасливою.

Скільки часу минуло до появи 
перших результатів, які моти-

вували здобувати нові?

— Щорічно, щоб отримати залік, 
ми робимо внутрішні змагання. 

Уперше під час них, оскільки 
мала підвищену температу-
ру, не дуже себе проявила. 

Справжній 
п р о г р е с 
розпочався, 

коли наста-
ло дистанційне нав-

чання. Я живу недалеко 
від Стрийського парку та 

узгодила з тренером, що 
ходитиму до спортзалу тоді, 

коли інші не ходять. Це вже 
були індивідуальні тренування 

та частіше, ніж тричі на тиж-
день. Пам'ятаю їх досі: саме тоді 
я зі слізьми вчилася відтискатися, 

викручувала футболку після трену-
вань. Невдовзі, навесні торік, мене 
взяли на чемпіонат України. Наша 
трійка виступила досить удало, хоч і 
не здобула призового місця. Зі мною 
був і напарник з хорошими фізични-
ми даними. Він мав добру розтяж-
ку, гнучкість, але йому бракувало 
сили. Тому під час виступу на під-

тримці я ледь не опинилася на підло-
зі. Опісля більше в пару не ставала.

Існує стереотип, що аеробіка — 
це легкий, несерйозний вид спорту. 
Всі уявляють собі жіночку з 80-х у 
пов'язці, у купальнику, яка сходить 
з „тумбочки“. Насправді ж не кожен 
хлопець, який займається у спорт-
залі, міг би виконати нашу вправу. 
Через те хлопці не є частими гостя-
ми у нашій секції: пробують, навіть 
витримують декілька тренувань, та 
коли бачать, що їхній шпагат як пі-
раміда Хеопса, втікають.

То для хлопців найбільшою пе-
решкодою для занять аеробі-

кою є брак гнучкості, розтяжки?

— Найбільшою перешкодою є 
стереотипи. Коли хлопець скаже, 
що займається спортивною аеробі-
кою, то, ймовірно, почує скептичне: 
а, це там, де дівчата ногами маха-
ють? Крім цього, для занять аеробі-
кою хлопцям треба вдягати короткі 
шорти, а довкола тренуються самі 
дівчата. Та й загалом про цей спорт 
хлопці мало знають, хоч він дуже 
естетичний.

У цьому спорті є чоловіки, на 
яких би можна було рівнятися 

хлопцям?
— Знаю, що у Львові є Петро 

Курка (УАД). Я ж стежу за нашими й 
закордонними спортсменками, зо-
крема підписана на сторінку Андреа 
Богатті.

Виступ у спортивній аеробіці 
має якісь особливості?

— В аеробіці вправа складається 
з восьми так званих доріжок — вісім 
рахунків-рухів поспіль. Плюс елемен-
ти — демонстрації силових власти-
востей, гнучкості. У вправі судді 
оцінюють синхронність і елементи. 
У пріоритеті — елементи. Хоча, якщо 
елемент виконувати правильно, але 
не синхронно з рештою спортсменів, 
його можуть не зарахувати.

Як досягається синхронність?
— За допомогою тренувань. 

Запорука синхронності — знання 
вправи. Мусимо вміти робити впра-
ву під будь-яку музику, в якій чіт-
кий такт. Спочатку ставимо вправу 
без музики, а потім під неї музику 
підлаштовуємо — сповільнюємо чи 
пришвидшуємо мелодію. Синхроні-
зації сприяє і зоровий контакт між 
учасниками команди.

Яке завдання тепер ставите пе-
ред собою?

— Втриматися в колективі, не 
відставати від інших. Коли бачиш, 
що тренуєшся не просто з рівни-
ми, а з найкращими людьми (наша 
команда поповнилася чудовими 
спортсменками, студентками-пер-
шокурсницями), то це тебе мотивує 
працювати ліпше й більше.

Наталя ЯЦЕНКО
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними доку-
менти, які видав Національ-
ний університет „Львівська 
політехніка“: 
д и п л о м  м а г і с т р а 
М18 № 120072 на ім’я: Куштан 
Владислав Сергійович;
залікову книжку № 16100039 
на ім’я: Станіславов Артем 
Олександрович;
студентський квиток на ім’я: 
Андрющенко Марія Андріївна;
студентський квиток 
ВК № 12379512 на ім’я: Стріш-
на Анастасія Євгенівна;
залікову книжку на ім’я: Гук 
Назар Ігорович; 
залікову книжку на ім’я: Фаль 
Іван Петрович;
студентський квиток на ім’я: 
Штець Юлія Вікторівна;
студентський квиток на ім’я: 
Ігнатчук Юрій Дмитрович.

Колектив кафедри прикладного 
матеріалознавства та обробки 
матеріалів Національного уні-
верситету „Львівська політехні-
ка“ із глибоким сумом сповіщає, 
що на 83-му році життя відійшов 
у вічність багаторічний праців-
ник кафедри, кандидат техніч-
них наук,  доцент

Святослав Костянтинович 
Яремкевич

і висловлює щирі співчуття рід-
ним та близьким.

Вічная пам’ять!

СЬОГОДНІ ТИ СТУДЕНТ, А ЗАВТРА..?
Програма першого (студентського) дня Форуму (31 травня)
Час Захід Місце
12:00-14:00 Дискусія „Заліковка – не головне?“ 217 аудиторія головного корпусу
12:00-23:00 Фотоконкурс з відтворення старих фото територія Політехніки
14:00-17:00 Зона стартапів і проектів. Спортивна зона.  Зона 

можливостей. Віртуальна зона
двір головного корпусу

14:30-16:30 Світове кафе „Студент – Випускник – Роботодавець“ Науково-технічна бібліотека
17:00-20:00 Вечір караоке студентський простір 
21:00:22:30 Кіно просто неба студентський простір 

Програма другого (офіційного) дня Форуму (1 червня)
Час Захід Місце
10:30-11:00 Реєстрація хол 1-ого корпусу 
11:00-11:15 Виступ ректора актова зала 1-ого корпусу
11:15-13:00 Панельна дискусія „Університет 2.0: разом до 

майбутнього“
13:00-13:15 Відзначення меценатів та спонсорів
13:30-13:45 Спільне фото сходи перед 1-м корпусом
11:00-23:00 Фотоконкурс з відтворення старих фото територія ЛП
13:00-16:00 Зона стартапів і проектів двір головного корпусу

Спортивна зона
Зона захоплень політехніків
Дитяча зона
Фотозона „Back to University“
Віртуальна зона

14:00-15:00 Презентації ГРВ, КФМ, бізнес-школи, коворкінгу, 
Клубу випускників

студентський простір / 226 кім. 
голов. корпусу

14:00-15:30 Літературно-мистецька композиція „Діалоги до 
Антонича“ за участі Науково-технічної бібліоте-
ки, НД „Просвіта“, Народного театру-студії „Хочу“,  
Львівської національної галереї мистецтв, Музею- 
майстерні Теодозії Бриж

Науково-технічна бібліотека

14:00-15:00 Екскурсія „Невідома Політехніка“ територія та корпуси ЛП
14:00-15:30 Дискусійний клуб „Сучасні тенденції в будівництві 

та архітектурі. 125 років залізобетону у Львові“
актова зала головного корпусу

15:00-16:00 Концерт колективів художньої діяльності двір головного корпусу

15:30-16:30 Творча зустріч „Політехніка лірична“ Науково-технічна бібліотека

18:00-21:00 Diner en Blanc: актова зала головного корпусу

2 червня – виїзний день
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