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СВЯТКОВЕ

ЄДНАЙМОСЯ, БО ЛИШЕ ТАК ЗМОЖЕМО 
НЕ ТІЛЬКИ ВИСТОЯТИ, А Й ЗРОСТИ!

24 серпня ми відзначаємо важливу для кожного 
українця подію — здобуття Незалежності України. 
Кожен із нас знає, якою безмежно дорогою ціною 
сотні років, покоління за поколінням доводилося ви-
борювати право бути вільними і жити у своїй Держа-
ві. Мільйони наших земляків жертвували свої життя, 
щоб ми сьогодні могли на повен голос і з гордістю 
говорити: я — українець! 

Ми пам’ятаємо, як жорна кривавого тоталітарно-
го режиму безжально розтирали кожного, хто мав 
сміливість боротися і бути патріотом свого народу. 
Та ми вистояли і відродилися!

А сьогодні, коли, здавалося б, Україна має всі 
шанси бути серед прогресивних країн Європи, ми 
вже понад п’ять років день за днем боремося з оку-
пантом на різних фронтах — бойовому, де платимо 
найвищу ціну — життя наших героїв, інформаційно-
му, де мусимо знімати пелену облуди з очей світової 
спільноти, і у себе вдома, в Україні, пильнувати, щоб 

нас не роз’їв розбрат, який постійно сіє зовнішній 
ворог.

Шановні політехніки! Щиро вітаю вас зі святом 
Незалежності нашої Держави! Хай спільна мета — 
мир в Україні та свобода нашого народу — єднає 
всіх нас, додає сили і терпеливості, щоб торувати 
дорогу в майбутнє, де держава матиме гідне місце 
на світовій арені поміж високорозвинутих країн.

Сьогодні триває боротьба за право бути вільни-
ми, тож кожному з нас важливо усвідомити: лише 
об’єднавши зусилля, зможемо не тільки вистояти, а 
й зрости. Ми знову й знову переконуємося: в єдності 
— сила народу! Єднаймося, щоб міцніти!

Слава Україні!
Юрій БОБАЛО,  

ректор Національного університету  
„Львівська політехніка“, 

голова Ради ректорів Львівщини,  
професор

БАЖАЮ КОЖНОМУ З ВАС ЗНАЙТИ СЕБЕ У НАШІЙ 
ВЕЛИКІЙ ПОЛІТЕХНІЧНІЙ РОДИНІ!

Дорогі першокурсники! Вітаю вас на початку но-
вого життєвого шляху, яким упродовж кількох років 
ми йтимемо разом! Радий, що ви обрали один із най-
кращих університетів не лише України, а й Європи. 
І водночас радію, що наша Політехніка поповнилася 
талановитою молоддю.

З року в рік спільнота Львівської політехніки робить 
усе, щоб наші студенти здобували якісну освіту, набу-
вали актуальних знань, з якими в майбутньому змо-
жуть гідно зреалізуватися у професійній діяльності.

У Львівській політехніці є всі передумови, щоб 
не лише здобути освіту європейського зразка, а й 
всебічно розвивати свої таланти у громадській ро-
боті, творчості, спорті. Свідченням цього є те, що 
чимало наших студентів — серед переможців між-
народних конкурсів, наша наукова молодь виборює 
найпрестижніші ґранти, бере участь у провідних єв-
ропейських програмах обміну, наші студенти здо-
бувають першість у різних спортивних змаганнях.

Упевнений, що роки навчання у Політехніці ста-
нуть для вас потужним трампліном у майбутнє. Наш 
університет стрімко розвиває матеріально-технічну 
базу, забезпечуючи студентів можливостями навча-
тися на найсучаснішому обладнанні від провідних 
фірм. Так, лише за цей рік у Політехніці з’явилися 
навчально-наукові лабораторії від фірми Siemens, 
компанії SoftServe, німецького холдингу Leoni, ав-
стрійської компанії Herz, компанії GlobalLogic.

Уже цьогоріч ви навчатиметеся за новими про-
грамами — „Управління IТ проектами“, „Системи 

енергетики сталого розвитку“, „Аналіз даних“, „Хі-
мічні технології неорганічних речовин і водоочи-
щення“. Розробляємо міждисциплінарну програму 
„Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний 
туризм“.

Ви матимете шанс здобувати освіту за програ-
мою подвійних дипломів у Німеччині, Великій Бри-
танії, Польщі… Також — практикуватися за кордоном 
на найпотужніших підприємствах світових масшта-
бів.

До нашого університету з лекціями приїжджають 
знані професори і науковці. Тож черпатимете знання 
і досвід на рівні зі студентами з інших країн Європи.

Маємо багато планів. Серед яких у найближчій 
перспективі — створення Наукового парку для фор-
мування середовища академічного підприємництва, 
Центру трансферу технологій для комерціалізації 
науково-технічних розроблень науковців Львівської 
політехніки, а також цікаві прогресивні програми 
спільно ізTech StartUp School.

Бажаю кожному з вас знайти себе в нашій ве-
ликій політехнічній родині. Сміливо мрійте, будьте 
амбітні, складайте далекоглядні плани! Нехай роки 
у Львівській політехніці стануть для вас захопливі й 
цікаві, щоб після завершення навчання ви сказали: 
моє життя змінила Політехніка!

Юрій БОБАЛО,  
ректор Національного університету  

„Львівська політехніка“, 
голова Ради ректорів Львівщини, професор
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Продовження на 4 с. m

НОВІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ІННОВАЦІЙНІ ЛАБОРАТОРІЇ 
ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ: РЕКТОР ПОЛІТЕХНІКИ 
РОЗПОВІВ, ЧИМ ЖИВЕ УНІВЕРСИТЕТ

Чим житиме Політехніка найближчого навчального 
року, з якими викликами бореться та які перспективи 
розвитку очікувати студентам, викладачам і 
науковцям? А також про те, як утверджуватиметься 
наш університет у міжнародній співпраці з вишами 
світового рівня, ми поспілкувалися з ректором, 
головою Ради ректорів Львівщини, професором Юрієм 
Бобалом. 

Львівська політехніка тривалий 
час займає високі рейтинги 

серед українських та світових 
університетів. Як вважаєте, що є 
запорукою цього? 

— Успіх Львівської політехніки 
— це результат кропіткої праці ко-
лективу університету, а особливо 
основних його структурних підроз-
ділів, з виконання завдань, передба-
чених Програмою розвитку Націо-
нального університету „Львівська 
політехніка“ на період до 2020 року 
та Стратегічним планом розвит-
ку до 2025 року. Головна мета цієї 
програми — забезпечити поступа-
льний, стійкий розвиток універси-
тету як навчально-наукового інно-
ваційного центру, орієнтованого на 
підготовку конкурентоспроможних 
фахівців, наукових і науково-педа-
гогічних кадрів, трансферу знань та 
новітніх технологій.

Наразі нам вдається забезпечи-
ти зростання, але ставимо перед 
собою амбітніші стратегічні цілі. 
Це — підвищення рівня присутності 
університету в глобальному інфор-
маційному середовищі, завоюван-
ня першого місця серед українських 
університетів за обсягом виконаних 
міжнародних ґрантів, створення се-
редовища, сприятливого для нав-
чання, праці та розвитку особистос-
ті. Ці стратегічні цілі та завдання 
відображено у Стратегічному плані 
розвитку Львівської політехніки до 
2025 року, яку схвалила Вчена рада 
університету.

Сьогодні основний акцент в 
освіті роблять на практичну 

базу, створюючи потужну нау-
ково-технічну базу, яка забезпе-

чує не тільки якісну підготовку 
студентів, а й стрімкий розвиток 
науки. Які, на Вашу думку, най-
важливіші напрями в Політехніці 
потребують підсилення практич-
ної складової?

— Справді, розвиток матеріаль-
но-технічної бази є однією з ос-
новних умов забезпечення якості 
вищої освіти та розвитку наукових 
досліджень в університеті. Ми шу-
каємо можливості для розвитку 
цього напряму. Зрештою, відкрива-
ємо сучасні навчально-наукові цен-
три та лабораторії за результатами 
виконання міжнародних ґрантів та 
за сприяння знаних українських і 
закордонних компаній та фірм. За 
останні кілька років в університеті 
створили близько 30 таких центрів 
та лабораторій. А за цей рік у По-
літехніці з’явилися навчально-нау-
кова лабораторія електроприводу 
та систем автоматизації від фірми 
Siemens, лабораторія „Інтернет ре-
чей“, завдяки спонсорській підтрим-
ці учасників Львівського IT-Кластеру 
та насамперед компанії SoftServe, 
навчально-наукова лабораторія від 
німецького холдингу Leoni, лабо-
раторія вбудованих та мікропроце-
сорних систем за сприяння фірми 
Siemens, навчальна лабораторія від 
австрійської компанії Herz, а також 
загальноуніверситетська спеціалі-
зована лабораторія проектування 
вбудованих систем від GlobalLogic.

Для дальшого розвитку мате-
ріально-технічної бази необхідно 
також розвивати міжнародну спів-
працю та використовувати потужні 
можливості закордонних універси-
тетів. Безумовною перевагою тут є 
нагода ознайомитися зі сучасними 

науковими методами та методика-
ми їх опанування, здійснення до-
сліджень на сучасному науковому 
обладнанні, отримання нових нау-
кових результатів, налагодження та 
розширення контактів, організуван-
ня спільних наукових досліджень.

За приклад можна взяти ціка-
вий досвід міжнародної співпраці 
Tech StartUp School Львівської по-
літехніки, де цьогоріч зреалізували 
кілька масштабних проектів, зокре-
ма StartUp Market (платформу для 
презентації та продажу прототипів 
і продуктів стартапів), програму 
Creative spark (об’єднання творчих 
людей, розвиток креативної еконо-
міки, навики розвитку стартапів і 
підприємництва, навики володіння 
англійською мовою, реформування 
вищої освіти, можливості для пра-
цевлаштування молоді). А серед 
проектів, які у Tech StartUp School 
планують реалізовувати найближ-
чим часом, — преакселераційна 
програма Tech StartUp School „Стар-
тап-прорив 2.0“ (наймасштабніша 
подія України, яка збирає стартапе-
рів та інноваторів, успішних підпри-
ємців, інвесторів, представників ве-
ликих технологічних корпорацій та 
представників влади), Tech Lab Inno 
(відкрита технологічна лабораторія 
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та централізоване місце інновацій 
для навчання, обміну досвідом у 
реалізуванні стартапів, створення 
умов прототипування та нових ви-
находів, що працюють у форматі 
Fab Lab), Enterprise Pitch Competition 
(конкурс стартап-проектів і проек-
тів мейкерів, який є одним із компо-
нентів програми Creative Spark), що 
дозволить набути досвіду та нових 
можливостей для проекту.

У планах — розвиток інновацій-
ної інфраструктури університету, а 
саме: створення Наукового парку 
для формування середовища ака-
демічного підприємництва, ство-
рення Центру трансферу технологій 
для комерціалізації науково-техніч-
них розробок науковців Львівської 
політехніки, запуск роботи Крауд-
фандингової платформи StartEra 
(інноваційна краудфандингова плат-
форма для розміщення і просування 
творчих, соціальних і технологічних 
проектів, а також громадських іні-
ціатив за фінансової підтримки тих, 
хто вболіває за розвиток і реалізу-
вання інноваційних проектів).

Нині щораз менше молоді 
прагне залишатися в науці, 

кажуть, що це неперспективно 
та доволі затратно. Як Політехні-
ка підтримує молодих науковців 
і які кроки ще попереду?

— В університеті запровадже-
но систему заохочень, які затвер-
джено відповідними положення-
ми. Йдеться про матеріальне за-
охочення науково-педагогічних, 
наукових та інженерно-технічних 
працівників і докторантів, ґранти 
університету для молодих науков-
ців, винагородження найкращих 
молодих науковців. Крім цього, 
молоді науковці, які вчасно захи-
стили докторські та кандидатські 
дисертації, можуть працевлашту-
ватися у Політехніці.

Комплекс заходів щодо за-
лучення талановитої молоді до 
роботи у Львівській політехніці 
передбачено в межах Стратегії 
університету. Це також створення 

та впровадження Програми кад-
рового резерву. Адже ми хочемо 
залучити до університету не мен-
ше, ніж 30% молодих науковців 
(докторів та кандидатів наук) до 
складу науково-педагогічних та 
наукових працівників.

В університеті успішно діє 
Нау кове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів і моло-
дих учених. Щороку відбуваються 
Нау кові фестини, Об’єднаний між-
народний молодіжний науковий 
форум Litteris et Artibus, а також 
Міжнародна конференція Young 
Scientists Towards the Challenges of 
Modem Technology. Крім цього, є 
конкурс ґрантів для молодих нау-
ковців нашого університету. 

Для залучення талановитої мо-
лоді у Tech StartUp School орга-
нізовують курси StartUp Creator, 
тренінги Lviv Tech Challenge, 
Digital  Hackathon (як ухвалювати 
рішення для тисяч клієнтів та ко-
ристувачів, перевіряти та розвива-
ти навички програмування на прак-
тиці), „Прибутковий стартап“ (як 
розвивати, а не втратити власний 
бізнес, новітні тренди у бізнесі та 
фінансах, сучасні тенденції та під-
ходи до фінансів та бюджетуван-
ня, управління витратами), тренінг 
Blockchain та криптовалюти й інші.

Наші викладачі часто бувають 
за програмами обміну у за-

кордонних університетах, де чер-
пають новий досвід. Вони кажуть, 
що далеко не завжди можуть за-
стосувати здобуті знання тут, бо 
бракує відповідного обладнання. 
Їм пропонують провадити спільну 
працю у вишах за кордоном, але 
за підтримки нашого університе-
ту. Що Політехніка може запропо-
нувати для такої співпраці?

— Декілька років діє програма 
Еразмус+, у межах якої минулоріч у 
європейських університетах-парт-
нерах викладали або стажувалися 
79 викладачів Політехніки, а в на-
шому університеті побувало 33 за-
кордонні викладачі і науковці.

У Політехніці, як і загалом в укра-
їнських ЗВО, основні проблеми — 

застаріле обладнання у навчаль-
но-наукових лабораторіях, нема 
кош тів на його модернізацію, а також 
законодавчі обмеження на оплату 
закордонних відряджень. Однак ми 
постійно організовуємо перемовини 
з промисловими фірмами і компанія-
ми щодо встановлення у Політехніці 
їхнього устаткування для навчальних 
і дослідницьких потреб. Тут ми до-
сягнули перших результатів, про які 
я вже сказав вище. Також регулярно 
організовуємо навчальні семінари, 
щоб допомогти політехнікам у напи-
санні та поданні заявок на проекти і 
ґранти, до прикладу, Еразмус+ і „Го-
ризонт-2020“, за кошти яких можна 
закуповувати обладнання.

У Стратегії розвитку Політехні-
ки передбачили, що до 1 січня 2020 
року з’явиться „Проектний офіс“, 
який допомагатиме писати нові 
проектні заявки та координуватиме 
успішне реалізування профінансо-
ваних проектів. Окрім цього, вже 
вдосконалили положення про ака-
демічну мобільність, що дозволило 
дещо спростити підготовку доку-
ментів для закордонних відряджень. 
З лібералізацією українського зако-
нодавства це спрощення продовжу-
ватиметься.

Як, на Вашу думку, можна під-
вищувати професійний рі-

вень викладачів? Чи заплановане 
зростання стандартів викладання 
в університеті?

— Підвищувати професійний рі-
вень викладачів можна по-різному. 
Зокрема навчання за програмами 
підвищення кваліфікації, які реа-
лізує університет, а це — семіна-
ри педагогічних знань, програма 
„Розроблення електронних засо-
бів навчання в середовищі Moodle“, 
курси „Моделювання бізнес-про-
цесів за допомогою програмного 
забезпечення FleXSim, курси з роз-
роблення навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу 
за дистанційною формою навчання 
тощо. А також навчання за програ-
мами підвищення кваліфікації, які 
реалізують інші заклади вищої чи 
післядипломної освіти. Вплив має 

m Продовження. Початок на 3 с.

НОВІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ІННОВАЦІЙНІ ЛАБОРАТОРІЇ 
ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ: РЕКТОР ПОЛІТЕХНІКИ 
РОЗПОВІВ, ЧИМ ЖИВЕ УНІВЕРСИТЕТ

ч. 24 [3064]
30 серпня — 4 вересня  20194



СТУДІЇ

також і стажування за фахом на 
провідних підприємствах, в орга-
нізаціях, закладах вищої освіти чи 
наукових установах в Україні та за 
кордоном.

Загалом, щоб досягти належно-
го професійного рівня викладачів, 
передовсім потрібне їхнє бажання. 
Для цього в університеті діє си-
стема заохочень — і матеріальне 
стимулювання, і можливості для 
кар’єрного зростання.

Питання вдосконалення про-
цесів викладання та навчання, 
підвищення професійного рівня 
викладачів є одним з основних у 
Стратегічному плані розвитку Уні-
верситету до 2025 року.

Чи можемо запрошувати топо-
вих лекторів світового рівня 

для викладання на певних про-
грамах?

— Це дуже актуальне питання. 
Впродовж минулого року з лекція-
ми в нашому університеті виступило 
понад 60 професорів та науковців. 
Здебільшого кожен із гостей про-
читав для наших студентів 1 – 3 
лекції. Ми досліджували, як це пи-
тання розв’язують в українських і 
закордонних університетах, і пе-
реконалися, що Політехніка має всі 
передумови, щоб залучати топових 
лекторів світового рівня.

Для цього необхідно опрацювати 
документально-правову підтримку 
для запрошення іноземних виклада-
чів та науковців. Нині напрацьовує-
мо положення про програму „Візит 
професора“, де передбачимо всі 
організаційно-правові питання.

Нещодавно погодили викладан-
ня дисциплін блоками. Адже інозем-
ні науковці не зможуть перебувати в 
нашому університеті весь семестр, 
тож програма передбачає, що лек-
тор приїжджатиме на 3 – 4 тижні і за 
цей час вичитуватиме семестровий 
лекційний курс.

Маємо намір також виділи-
ти кошти (можливо, організувати 
фонд) на оплату візитів топових 
лекторів. Деякі науковці світового 
рівня матимуть змогу приїхати до 
нас на волонтерських засадах. Та 
переважно гонорари й вимоги щодо 
умов проживання таких лекторів — 
надзвичайно високі, і їх потрібно 
виконувати.

Плануємо організувати кам-
панію офіційних запрошень. Тож 
кожна кафедра має визначитися, 
кого хотіли б запросити. Можли-

во, зробимо опитування серед ви-
кладачів і студентів, а після цього 
цілеспрямовано працюватимемо 
з конкретними науковцями, в яких 
найбільше зацікавлені. Безумовно, 
основну підтримку і координацію 
цієї роботи покладаємо на Центр 
міжнародної освіти.

Які нові навчальні програ-
ми варто очікувати? З ким у 

співпраці?
— Ми щороку впроваджуємо 

нові освітні програми, розроблені 
спільно з працедавцями. До при-
кладу, у минулому навчальному 
році спільно із IT-кластером роз-
робили і впровадили: „Інтернет ре-
чей“, „Системи штучного інтелекту“, 
„Тестування засобів вимірювання та 
їхнього програмного забезпечення“, 
а з іншими провідними підприєм-
ствами — „Економіка та управління 
будівництвом“, „Геотехнічний інжи-
ніринг“.

А вже цьогоріч серед нових 
програм — „Управління проекта-
ми“, „Системи енергетики стало-
го розвитку“, „Аналіз даних“ (Data 
Science), „Хімічні технології неорга-
нічних речовин і водоочищення“. У 
ході розроблення — міждисциплі-
нарна програма „Музейна, пам’ят-
коохоронна діяльність і культурний 
туризм“.

Молодь щораз швидше стара-
ється знайти роботу, витра-

чаючи час на заробітки, які не 
пов’язані з майбутньою спеціаль-
ністю. Як повернути цю ситуацію 
у прогресивне русло?

— Підвищення мотивації до нав-
чання пов’язане з покращенням 
економічної ситуації в країні, роз-
витком промисловості, коли моло-
да людина зможе реалізувати набуті 
знання на практиці.

Сьогодні на зміну механізмам 
прямого бюджетного фінансуван-
ня мають прийти опосередковані 
методи державного фінансування, 
коли держава надає студенту фі-
нансову підтримку у різноманітних 
формах — субсидії та кредити на 
оплату навчання, різного роду сти-
пендії тощо. Водночас кредитуван-
ня освіти має бути доступним для 
широких верств населення, особли-
во для талановитої молоді.

Цікавою є фінансово-економіч-
на модель вищої освіти, заснована 
на принципах державного ринку. 
Теоретичною базою цієї моделі є 

концепція так званого „гуманного 
капіталізму й активної держави“. 
Прибічники такої моделі вважають, 
що фінансування має забезпечува-
ти не результат діяльності універси-
тету, а гарантовані рівні можливості 
доступу до навчання в ЗВО. Освіта 
— це інвестиційний капітал, і при-
носить вигоду. Тож при збереженні 
обсягів державного фінансування 
освіти перевагу надають підвищен-
ню вкладень у студента або зацікав-
лених у його навчанні. Ця система 
відкрита для часткового приват-
ного фінансування вищої освіти й 
укладення договорів із фірмами на 
підготовку студентів. Така стратегія 
фінансування базується на змен-
шенні загальних державних витрат 
та інвестуванні державних коштів у 
розв’язання окремих проблем осві-
ти. Думаю, позитивний результат 
був би і в нашому університеті.

Чи часто до Вас приходять ак-
тивісти студентського само-

врядування? Що вони пропону-
ють? Чи варто їм бути ініціатив-
нішими?

— Я відкритий до спілкування з 
кожним студентом. Зрештою, до-
волі часто зустрічаюсь з активом 
зі студентського самоврядування. 
Щодо пропозицій, то вони різні — 
від організування навчання до ор-
ганізування вільного часу, скажімо, 
створення студентських кафе у на-
вчальних корпусах № 1 та № 4, сту-
дентського простору біля Комбінату 
харчування, інженерних ярмарків, 
ярмарків кар’єри та інше. 

Молодь також хоче мати влас-
ний простір для творчості. Тож, 
думаю, таким місцем може стати 
Студентська бібліотека. Ще цього 
року плануємо завершити там пов-
ну реконструкцію третього повер-
ху, а наступного — відремонтуємо 
другий поверх. Також у 2020 році 
розпочнеться реконструкція дру-
гого поверху Студентського комбі-
нату харчування, де теж є достатньо 
місця для створення студентського 
простору.

Цьогоріч я побував і на завер-
шальному концерті фестивалю 
„Весна Політехніки-2019“ — мав 
нагоду відчути атмосферу студент-
ського життя. Тож розумію, в якому 
ритмі живе молодь та чого потребує 
в університеті.

Спілкувалася 
Наталія ПАВЛИШИН
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В Україні впроваджують 
ґрантову систему фі-
нансування науки. Про 
відповідне розпорядження 
Кабміну інформує Урядо-
вий портал. Повідомляєть-
ся, що ґрантова система 
дозволить сильніше зорі-
єнтувати дослідження на 
потреби держави і роз-
ширити канали держав-
ної фінансової підтримки 
науковців. Права на інте-
лектуальну власність, яку 
створять під час дослі-
джень за рахунок ґрантів, 
та придбане обладнання 
належатимуть ученим, а не 
державі. Ґранти надавати-
муть тільки на конкурсній 
основі та не більше, ніж на 
3 роки. 

У жовтні українські пе-
дагоги вперше склада-
тимуть ЗНО. Незалежне 
тестування професійних 
компетентностей учите-
лів, які цьогоріч є учас-
никами експерименту зі 
сертифікації педагогічних 
працівників, відбудеть-
ся 31 жовтня 2019 року. 
У пілотній сертифікації 
візьмуть участь 900 учи-
телів початкової школи. 
Їм запропонують 100 за-
вдань, на виконання яких 
буде відведено 180 хвилин. 
Власники сертифіката от-
римають щомісячну до-
плату в розмірі 20% поса-
дового окладу пропорцій-
но до обсягу педагогічного 
навантаження впродовж 
трьох років чинності сер-
тифіката.

У Міністерстві освіти і нау-
ки створили сектор із на-
ціонально-патріотичного 
виховання. Відповідний 
наказ підписала міністерка 
Лілія Гриневич. За словами 
генеральної директорки 
Директорату інклюзив-
ної та позашкільної освіти 
Валентини Хіврич, фор-
мування патріотизму в 
українському суспільстві 
залишається першочерго-
вим завданням і для дер-
жави, і для системи освіти 
зокрема.

За матеріалами МОН 
та інформагенцій

УНІВЕРСИТЕТ ТВОЄЇ МРІЇ —  
У П’ЯТІРЦІ НАЙКРАЩИХ ЗВО УКРАЇНИ

Ти розпочинаєш навчання у Львівській політехніці. Тут 
будеш щонайменше чотири роки. Хочеться, щоб цей час 
був для тебе змістовний, цікавий, захопливий, щоб ти 
скористав усіма можливостями, що дає універ. 

Чи знаєш ти, що Львівська полі-
техніка — найстаріший технічний уні-
верситет України та Східної Європи? 
Починався він далекого 1816 року як 
Цісарсько-королівська реальна школа 
на теперішній Вірменській. Із часом її 
розвинули, реорганізували, перетво-
рили на академію. А 1877 року, коли 
академію очолив новий ректор Юліан 
Захарієвич, перенесли до нового кор-
пусу на теперішній вул. Степана Бан-
дери. Сам Захарієвич виконав проєкт 
цього корпусу (нині це головний кор-
пус) і будинку хімічної лабораторії 
(корпус № 3). Академію перейменува-
ли на Вищу політехнічну школу та зара-
хували до академічних шкіл Австро-У-
горської імперії. 

Ти навчатимешся в одному з 16-ти 
навчально-наукових інститутів, а якщо 
приїхав сюди з іншої місцевості й вирі-
шив оселитися у студмістечку — меш-
катимеш в одному з 12-ти гуртожит-
ків. На фасаді вже згаданого головно-
го корпусу — трифігурна скульптурна 
композиція  алегоричних жіночих фі-
гур, що символізують Інженерію, Ар-
хітектуру й Механіку, а також напис: 
Litteris et Artibus, що означає „Науками 
й Мистецтвом“. У цьому корпусі пра-
цює керівництво університету — рек-
тор і проректори. На другому поверсі є 
гарна актова зала з картинами Матей-
ка. Доречно прийти сюди на екскурсію. 
Зрештою, в актовій залі зможеш побу-
вати ще з кількох причин — коли тебе 
на засіданні Вченої ради нагороджува-
тимуть за якісь здобутки (наукові або 

спортивні) чи на урочистому засіданні 
з нагоди вручення омріяного диплома. 
Втім, про це ще говорити завчасно. На 
третьому поверсі розташований му-
зей історії Львівської політехніки, а на 
самому даху — астрономічна обсер-
ваторія. До цих приміщень теж цікаво 
завітати.

Загалом скоро зауважиш, що бага-
то навчальних корпусів — доволі старі 
будівлі та мають свою історію. Скажі-
мо, 6-й корпус до початку 40-х років 
минулого століття належав костелу і 
монастирю св. Терези, у  14-му і 15-му 
свого часу діяла жіноча в’язниця при 
костелі св. Марії Магдалини, 19-й, що 
на Князя Романа, — колишній Палац 
Справедливості. У Політехніці діють 
дві бібліотеки — студентська і наукова. 

За різноманітними міжнародними 
рейтингами, університет входить до 
п’ятірки найкращих українських ЗВО, 
він є членом міжнародних університет-
ських та студентських асоціацій. Відпо-
відно до міжнародних угод, ти можеш 
скористатися програмою навчання за 
обміном — семестр у закордонному 
університеті, програмою подвійних 
дипломів, ознайомчою поїздкою до 
закордонного університету-партнера...

У Політехніці з’являються нові спе-
ціальності та спеціалізації — напри-
клад, системи штучного інтелекту, 
інтернет речей. Це другий за популяр-
ністю університет серед українських 
ІТ-розробників. Студентські команди 
постійно виграють конкурси й олімпіа-
ди всеукраїнського рівня. А найкращі 

студенти здобувають іменні 
стипендії — Президента Украї-
ни, Кабміну, Верховної Ради, 
Держ адміністрації тощо.

Цьогоріч найбільший попит 
при вступі був на комп’ютерні 
науки, інженерію програмно-
го забезпечення, комп’ютерну 
інженерію, інтернет речей, ар-
хітектуру, менеджмент, марке-
тинг, міжнародні економічні від-
носини, міжнародні відносини, 
право, журналістику.

Ірина МАРТИН

ч. 24 [3064]
30 серпня — 4 вересня  20196



СТУДІЇ

ВИКЛАДАЧІ ЗАВЖДИ ДОПОМОЖУТЬ ВАМ 
РЕАЛІЗУВАТИ СЕБЕ
Уже другий рік свій перший досвід роботи у команді 
першокурсники кафедри САПР Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій набувають у другому 
семестрі.

— Веду у них практичну робо-
ту з предмету „Командна робота і 
презентативні навички“, — говорить 
асистент кафедри САПР Назарій 
Яворський (на світлині разом зі 
студентами). — Упродовж другого 
семестру ознайомлюю студентів із 
усіма основними розробками 
програмних продуктів (від ідеї 
до реалізування). Вони отри-
мують перші навички роботи в 
команді, вчаться пропонувати 
свої ідеї. Під моїм керівниц-
твом студенти розробляють 
ці ідеї, доводять до логічного 
завершення програмний про-
дукт, презентують та захи-
щають його. Для нас важливо 
навчити їх не лише спільно 
створити певний програмний 
продукт, а й уміти його вдало 
„продати“. 

До слова, Назарій — сам майже 
вчорашній студент, хоча вже захи-
стив кандидатську дисертацію. На 
думку заступниці директора ІКНІ, 
доцентки кафедри САПР Уляни 
Марікуци, студенти його дуже лю-
блять, адже „має до них терпіння й 
живе з ними на одній хвилі“. 

— Щороку зустрічаю різну мо-
лодь, дуже важливо, що вони зна-
ють, навіщо прийшли в університет, 
— вважає молодий викладач. — Їм 
цікаво пізнавати нове й незвідане, 
дуже відповідально ставляться до 
презентацій своїх програмних про-
дуктів. Тішить, що вчорашні шко-
лярі, які не мають ще потрібного 
багажу знань, успішно вчаться опа-
новувати свій майбутній фах. По 
суті, саме на практичних заняттях із 
програмування студенти починають 
розуміти, до чого їм готуватися, які 
знання найбільше потрібні. 

Торішнього навчального року ко-
манди хлопців (нині це вже друго-
курсники) розробляли різні мобільні 
додатки. Викладач із гордістю по-
казує годівницю для домашніх тва-
рин, систему для поливання рослин, 
інкубатор для вирощування курчат, 

качат, індичат тощо. І хоч ці роз-
робки ще далекі від досконалих, та 
важливо, що зробили їх вчорашні 
школярі. А коли їм вистачить сна-
ги доопрацювати свої мобільні до-
датки, то багатьом вони стануть у 
пригоді: власники домашніх тварин 

зможуть годувати своїх улюблен-
ців, будуть доглянуті й квіти під час 
відпусток… З цим усім допоможе 
впоратися відповідний мобільний 
додаток на смартфоні. 

Багато студентів розробляли 
різні ігри. А ось Мадлена Громова, 
Софія Семчишин, Вероніка Пастер-
нак, Діана Панчишин, Юлія Неймет 
та Ольга Сватюк вирішили створи-
ти мобільний додаток на кшталт 
опитувальника, розрахованого на 
хлопців. Зустрітися з ними всіма 
під час канікулярного відпочинку 
було практично неможливо, то ж 
на зустріч, яку організувала Уляна 
Марікуца (за що їй особлива подя-
ка) погодилися львів’янки Мадлена, 
Софія та Вероніка, які щойно повер-
нулися з відпочинку.

— На курсі ми єдині дівчата, 
тож охоче об’єдналися для спільної 
роботи, — каже Мадлена. — Ідея 
створення комп’ютерного додатка, 
який допоміг би хлопцям (а їх у на-
шій групі 26) краще розуміти жіночу 
логіку, визріла сама собою. Звичай-
но, все це мало бути у вигляді гри. 
Взялися до роботи. Не скажу, що 
все було просто й легко, та з допо-
могою наших викладачів нам таки 

щось удалося зробити. Презентація 
проекту минула дуже вдало. Споді-
ваємося, що хлопці, пройшовши цю 
гру, яку ми зробили у формі віктори-
ни, на підсвідомості почнуть краще 
нас розуміти: можливо, буде мен-
ше сварок, утвориться більше пар. 
Вони, до слова, дуже чекають, коли 
наш мобільний додаток буде у віль-
ному доступі.

— Те, над чим працювали, біль-
ше схоже на курсову роботу, яку 
ми захистили наприкінці минулого 
навчального року, — додає Вероні-

ка. — Нині працюємо над сю-
жетом, бо програмну частину 
вже написали. Наші опитуван-
ня стосуватимуться відпочин-
ку, перших побачень, прогу-
лянок у парку, відвідин рес-
торанів чи кафе тощо. Тобто 
того, з чим стикаються хлопці, 
спілкуючись із дівчатами (за-
звичай у них різні погляди на 
життя, стосунки тощо). Опиту-
вання матимуть три позитивні 
відповіді й одну негативну. Над 
цими запитаннями й темами 

ще працюємо. Комусь може здати-
ся, що наш мобільний додаток неці-
кавий, адже можна поговорити на 
різні теми віч-на-віч. Та, як показує 
практика, під час такого спілкуван-
ня багато питань ніби зависають у 
повітрі, бо не завжди інший знає, 
як поводитися у різних ситуаціях, 
не може чітко сформулювати чи й 
висловити якусь свою думку. Зреш-
тою, цей мобільний додаток хлоп-
цям цікавий. І це головне. А нас 
навіть оця невеличка (для нас дуже 
велика) робота окрилює. Щасливі, 
що потрапили у таке майже родин-
не середовище, де викладачі допо-
магають нам творчо розвиватися.

— Маємо нагоду отримати доб-
ру базову підготовку, можливо, 
що згодом нас зацікавить не лише 
практична, а й наукова робота, — 
долучається до розмови Софія. — 
Навчаючись, зрозуміли, що варто 
висловлювати всі свої ідеї, навіть, 
на перший погляд, абсурдні, не роз-
чаровуватися, коли щось не вихо-
дить, та вперто йти до своєї мети. А 
викладачі, як надійний тил, завжди 
допоможуть реалізувати себе.

Катерина ГРЕЧИН

ч. 24 [3064]
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СТУДІЇ

НАЙКРАЩА СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ — ВСЕБІЧНИЙ 
РОЗВИТОК
Першокурсник інтернету речей, призер міжнародних 
олімпіад, чернівчанин Максим Ліщинський до ЗНО з 
математики підготувався без репетитора і склав його 
на 200 балів. Ще два предмети — українську мову й 
літературу та фізику — теж склав високо: 193,5 і 195 
балів відповідно. У рейтингу пріоритетів Львівську 
політехніку поставив на перше місце. 

Вибір
Обираючи університет, 

Максим спілкувався зі сту-
дентами різних напрямів у 
різних вишах. Головний 
вибір робив між дво-
ма політехніками — 
Київською та Львів-
ською. У Львівській 
політехніці йому 
більше підійшла 
навчальна програ-
ма. Зважив і на те, 
що тут значно вищі 
прохідні бали, тож 
буде гарантія гар-
ного середовища. 
Зрештою, спеці-
альність „інтернет речей“ в ІКТА — 
нова, цікава та перспективна. 

Максим очікує цікавого навчан-
ня, набути максимально високих 
знань і практичних навиків, адже 
студентське навчання — це і вступ 
у самостійне життя, без батьків.

Шлях до математики
Максим завершив Чернівецький 

ліцей № 1 математичного та еко-
номічного профілів. Однак починав 
школярство з гуманітарної гімназії. 
Можливо, на перший погляд, це па-
радоксально, але саме там хлопець 
полюбив математику і навіть пе-
реміг на всеукраїнській олімпіаді. 
Через відповідні інтернетресурси 
зацікавився інженерією. Тож вибір 
на користь ліцею був перевірений і 
виважений. 

Позаяк батьки — програмісти, не 
дуже мріяв про цей фах. Більше зосе-
реджувався на вже згадуваній інже-
нерії. Але з часом уподобання трохи 
змінилися. Зацікавила електротех-
ніка. І загалом програмування. Тому 
вирішив дещо змінити напрям. 

Азарт до олімпіад
У школі брав активну участь у 

навчальних проєктах та олімпіа-
дах всеукраїнського і міжнарод-

ного рівнів.
— Спершу я вигравав 

через зацікавлення — 
коли таке є, то й хо-

четься більше го-
туватися. Краще 
почав розуміти 
і любити фізику. 
У моєму ліцеї — 

гарна система 
заохочування уч-

нів до олімпіад — 
через неординарні 

підходи. Також у на-
шому місті для старшокласників діє 
молодіжне творче об’єднання „Ква-
зар“, яке ініціював Пауль Пшенічка 
(учитель фізики та астрономії в ліцеї, 
де навчався Максим, прогресивний 
педагог, знаний у світі, один із за-
сновників методу проєктно-орієнто-
ваного навчання у школах — ред.). 
Частиною програми „Квазару“ є не 
тільки заняття з астрономії та фізи-
ки, а й виконання певних проєктів, 
— розповідає першокурсник.

Цього року на всеукраїнських 
етапах олімпіад із фізики та астро-
номії Максим здобув третє і четверте 
місця у фізиці та сьоме — в астроно-
мії. До цих олімпіад готувався доволі 
посилено. Йому подобається розв’я-
зувати невідомі задачі, вважає, що 
завдяки тому має такі результати. 

Участь у міжнародних проєктах 
почалася з роботи над тематикою 
відновлювальної енергії — пошуком 
її здешевлення (подобається шукати 
у дослідженні власні підходи). І че-
рез МАН для школярів зміг податися 
на конкурс та поїхати до Туреччини 
на міжнародну науково-освітню ви-
ставку-конкурс у галузі технічних 

наук та енергетики OKSEF. Там здо-
був бронзову медаль. А цього року 
став учасником аналогічного заходу 
у США. 

Встигнути все 
неможливо

Попри те, що у ліцеї вчитися не-
просто, Максимові вдавалося дося-
гати високих успіхів із усіх предме-
тів. Точним дисциплінам приділяли 
багато уваги на заняттях, а глибокі 
основи з гуманітарних отримав у 
гімназії. Завдяки вчительці зару-
біжної літератури зацікавився чи-
танням. Секрет успіху шкільного 
навчання хлопець бачить у тому, 
що прийшов до ліцею з уже добри-
ми знаннями. 

До 11-го класу ще й займався 
велоспортом, спортивним орієнту-
ванням і на перетині того — вело-
орієнтуванням. Торік став чемпіо-
ном України. Однак перед підготов-
кою до вступу відмовився від занять 
спортом. На думку Максима, встиг-
нути абсолютно все неможливо. У 
будь-якому разі треба дещо вивчати 
за схемою power tower, аби мати час 
і для себе, і на спорт.

— Тому раджу в 10 – 11 класах 
акцентувати на тому, що цікаво. І 
для розвитку душі читати літерату-
ру. Тобто всебічний розвиток — то 
найкраща стратегія, яку можу за-
пропонувати.

Щоб уникнути перезавантаження 
в 11 класі, Максим до ЗНО з україн-
ської готувався два роки. Підготовка 
до олімпіад із фізики плавно пере-
росла у підготовку до вступу, ну а 
щоб скласти математику, вистачило 
ліцейних знань — на уроках і під час 
безкоштовного додаткового заняття 
з тестування, яке дбайлива вчитель-
ка організовувала для своїх охочих 
учнів.

— Переконаний, що підготувати-
ся до ЗНО можна і без репетитора. 
Маю приклад однокласника в підго-
товці з української мови і його ви-
сокий результат — понад 190 балів. 
Але самостійно робити це значно 
важче і займає більше часу, адже 
репетитор знає програму, скерує, 
що і як вивчити, проконтролює. 

Ірина МАРТИН
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30 серпня — 4 вересня  20198



СТУДМІСТЕЧКО

Устина Гладій, студентка першого курсу магістратури Інституту економіки та 
менеджменту:

„З власного досвіду раджу вчитися. 
Вас очікує несподіваний результат“

Перша моя порада — використовувати час студентського життя з користю: максимально 
ходити на пари, розвиватися у тому, що цікавить, тому що студентські роки — час, коли є 
дуже багато можливостей, а молодь може дуже швидко вчитися, схоплювати все. Не зуб
рити, а поєднувати це зі своїми різними заняттями. Це — перевага, завдяки якій можна багато 
здобути. Це дуже цікаво. Така здатність підвищує самооцінку, впевненість у собі. Таким чином, коли ти працюєш 
у кайф, згодом буде набагато легше знайти роботу. 
Цього року для мене неочікувано приємним став результат такого принципу.  Коли я вступала на магістратуру, 
то молилася лише за те, аби потрапити на бюджет, місце у рейтингу мене не цікавило. Але я виявилася першою у 
списку! Чому? Тому що вчилася чотири роки. Багато чого на вступному іспиті не знала, забула деякі формули, але 
за логікою певних речей, певних алгоритмів порозв’язувала все і написала вступ найкраще.   
Особисто мені тепер важливо мати час на близьких людей. Тому раджу скористатися й тією порадою. Чому? У 
школі ми вважаємо, що всі між собою друзі, а коли дорослішаємо, вчимося в університеті, то коло цих людей 
зменшується. Тому хочеться спілкуватися з найближчими, рідними. 
Ну й така загальна порада: шукати себе завжди, впродовж усього життя. І робити те, з чого буде задоволення тобі 
та користь суспільству. 

ПОСЕЛЕННЯ У ГУРТОЖИТОК: УСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

У студентському містечку Львівської політехніки 
триває заселення першокурсників. Цьогоріч житла 
потребують близько 2600 студентів.

Щоб отримати кімнату в гур-
тожитку, студент(ка) має напи-
сати заяву дирекції свого інсти-
туту. На основі заяв складають 
відповідні списки. 

Директор студмістечка По-
літехніки Ігор Гельжинський 
зазначає, що прізвища у спис-
ках розташовані у довільному 
порядку, а номери гуртожитків 
і кімнат визначили заздалегідь. 
Так намагаються забезпечи-
ти чесний розподіл житла між 
першокурсниками та уникнути 
„договірняків“. 

Наступним кроком є бухгал-
терія, де студент оплачує май-
бутнє проживання. Ціни зале-
жать від стану гуртожитку, але від-
різняються несуттєво. Перепустку 
треба зробити в паспортному столі. 
А хлопці до того ж мусять стати на 
облік у військкоматі. Останній пункт 
— медична довідка. 

Поселення у гуртожитки відбу-
вається у три етапи. Перший — для 
пільговиків. Він триває від 15 до 22 
серпня. Від 22 серпня до 5 верес-
ня заселяють всіх першокурсників. 
Третій етап триває протягом верес-
ня. У цей час вільні місця (якщо такі 

є) віддають тим, хто не зміг заїхати 
до гуртожитку спочатку.

Ігор Гельжинський розповідає:
— Уже третій рік у нас діє рей-

тингова система поселення, тобто 
селимо весь перший курс, окрім 
тих, хто живе у зоні 50 км від Львова. 
Традиційно щороку місць не виста-
чає. Але маємо ще домовленість про 
місця у гуртожитках інших навчаль-
них закладів, зокрема — коледжів 
нашого університету. Якщо бракує 
місць, то селимо також замість шо-

стого курсу, студенти якого пишуть 
дипломи, тож їм не завжди потріб-
ний гуртожиток. Це залежить від 
спеціальності. Якщо й після цього 
бракує місць, то виселяємо студен-

тів 2 – 5 курсів, які мають низький 
рейтинг. 

Переважно ті, хто заселяють-
ся, самостійно роблять косметич-
ний ремонт у кімнатах. А універ-
ситет ремонтує кухні, санвузли 
тощо. Минулого року відремонту-
вали гуртожитки № 1 та № 5. Цьо-
горіч опрацьовують гуртожитки 
№ 4, 7 та 11. Також у студмістечку 
зазначили, що Політехніка вигра-
ла ґрант Європейського банку ре-
конструкції та розвитку, тож від 
2022 року за ці кошти гуртожитки 
утеплюватимуть ззовні, а також 
замінять вікна, де є потреба. 

Окрім браку місць та необхід-
ності капітального ремонту у кіль-
кох будівлях, керівництво студ-

містечка стикається ще з низкою 
проблем. Однією з найголовніших 
є нерозуміння батьків та студентів. 
Часто від них можна почути недо-
речні претензії: скажімо, чому немає 
плазмових телевізорів у кожній кім-
наті?.. У гуртожитках намагаються 
забезпечити хороші умови прожи-
вання, наскільки це можливо, тож 
сподіваються на розуміння нових 
мешканців.

Ольга МАЦЬКІВ
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ПРОСВІТА

SS Шевченківські 
дні на геодезичному 
факультеті. Виступає 
доцент Христина 
Бурштинська. 1989 р. 

ІСТОРІЯ „ПРОСВІТИ“ НЕВДОВЗІ ПОБАЧИТЬ СВІТ

Завершилася велика робота над написанням і укладанням 
мемуарного видання „Товариство, яке змінило Політехніку“, 
присвяченого 150-річчю Товариства „Просвіта“ ім. Т. Шевченка 
і 30-річчю його діяльності у Львівській політехніці. Вже 
незабаром книжка побачить світ, а сьогодні ми коротко 
розповімо про неї.

Як ви вже, мабуть, 
здогадалися, мова йде 
про Товариство „Про-
світа“, яке відродилось у 
Львові в червні 1988 року 
і вже через пів року було 
створено у Львівській 
політехніці. Задум ви-
дання виник напередо-
дні 150-річчя „Просвіти“ 
і 30-річчя її діяльності в 
нашій альма-матер і його 
ухвалила рада універси-
тетського Товариства на 
своєму засіданні. Адже 
час плине дуже швидко і 
багато подій та імен сти-
раються з пам’яті, а вони 
вартують того, щоб зали-
шитися в історії універси-
тету й України. 

Книжка складається зі 
семи розділів. У першо-
му — „Просвіта“ в історії 
України“ — голова універ-
ситетського Товариства 
професорка Христина 
Бурштинська робить екс-
курс у 150-річну історію 

організації, розповідає 
про її велику просвітниць-
ку роботу серед широких 
верств населення, роль у 
формуванні національної 
свідомості українців, у 
національно-визвольній 
боротьбі за незалежність, 
про видатних діячів-про-
світницького руху. І на-
віть після того, як радян-
ська влада заборонила 
Товариство, репресува-
ла його провід й актив-
них просвітян, повоєнна 
патріотична українська 
молодь виховувалася на 
традиціях „Просвіти“ — 
про це розповідає у своїх 
спогадах „Просвітництво 
в підрадянській Україні“ 
професор Орест Івахів.

У розділі „Відроджен-
ня“ йдеться про те, як 
1988 року „Просвіта“ від-
родилася — спершу під 
назвою Товариство укра-
їнської мови, а згодом 
повернула собі назву ма-
тірної „Просвіти“; про те, 
як Товариство сформува-
лося у Львівській політех-
ніці, з якими труднощами 
розвивалося, як завдяки 
активності й наполегли-
вості просвітян-політех-
ніків знайшло підтримку 
нового керівництва інсти-
туту, широко розгорнуло 
свою діяльність і стало 
його надійним партне-
ром у справі виховання 
студентів. Спогадами про 
ці роки діляться тодішній 

член обласної ради ТУМ 
Ігор Кархут і перший го-
лова осередку Товари-
ства у Політехніці Олег 
Гринів, членкиня ради 
Товариства від 1988 року 
Ярослава Величко; про 
повернення історичної 
пам’яті українцям розпо-
відає Олександр Шишка; 
Христина Бурштинська 
й Ірина Ключковська — 
про роль „Просвіти“ у 
боротьбі за незалежність 
України, у їхньому житті і 
професійній роботі.

Від перших днів своєї 
діяльності університет-
ська „Просвіта“ одним із 
найважливіших завдань 
визначила утвердження 
української мови в усіх 
сферах життя Політехні-
ки — навчальному проце-
сі, викладанні, докумен-
туванні, науковій, куль-
турно-виховній роботі. 
Завдяки підтримці керів-
ництва університету і ши-
рокої громадськості було 
напрацьовано, затвер-

SS Мандрівки стежками рідного краю влаштовував професор Юрій Сітницький. 
1976 р. 
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джено й успішно викона-
но „Програму організа-
ційно-методичних заходів  
по впровадженню Закону 
УРСР „Про мови в УРСР“, 
здійснено чимало важли-
вих справ, зокрема: ство-
рено кафедру української 
мови, видавництво, Тех-
нічний комітет стандар-
тизації науково-технічної 
термінології,  написано і 
видано українськомов-
ні підручники, організо-
вано щорічні конкурси 
знавців української мови 
ім. Петра Яцика, вистав-
ки студентських плакатів 
на теми мови та багато 
іншого. Про це розпові-
дають Геннадій Вознюк, 
Ростислав Білосевич, 
Ірина Фаріон, Богдан Ри-
цар (розділ „Утвердження 
української мови“).

Насичений незабутні-
ми спогадами учасників 
буремних подій 80 – 90-х 
років минулого століття, 
Помаранчевої революції, 
Революції гідності, во-
лонтерського руху під час 
майданів і нинішньої ро-
сійсько-української війни 
— Володимира Яремка, 
Ореста Кунтого, Лідії Гри-
ценко, Галини Захарчин, 
Тараса Жеплинського, 
Надії Любомудрової роз-
діл „У боротьбі за держа-
ву“. 

Про краєзнавчі поїзд-
ки дорогами української 
слави і пам’яті (на гору 
Маківку, Шевченківськи-
ми і Франковими місця-
ми, на Соловки, в Сан-
дармох та інші), які орга-
нізували чи в яких брали 
участь наші просвітяни, 
розповідають в одно-
йменному розділі Тетяна 
Пасович, Галина Захар-
чин, Корнелія Товстюк, 
Тетяна Крушельницька, 
Леонід Сніцарук, Орест 
Кліщ, Наталія Павлишин.

Активно працюють 
просвітяни в структур-
них підрозділах уні-
верситету (ІНЕМ, ІХХТ, 
ІБІД, ІТРЕ, ІІМТ, НТБ, НД 
„Просвіта“), у „Молодій 
Просвіті“, в колективах 

художньої самодіяльнос-
ті. Про вирвані сторінки 
української історії, вша-
нування пам’яті героїв 
національно-визвольної 
боротьби, жертв Голодо-
мору і репресій, про над-
звичайно цікаві літера-
турно-мистецькі вечори, 
присвячені забороненим 
чи замовчуваним тота-
літарним режимом сві-
точів української науки 
і культури. народні тра-
диції, просвітницькі ак-
ції народного чоловічого 
хору „Орфей“, народного 
вокального камерного 
ансамблю „Аколада“, во-
кально-інструментально-
го ансамблю „Заспів“ та 

інші читачі довідаються з 
матеріалів розділу „Осе-
редки духовності“. Тут 
також опубліковано спо-
гади колишнього редак-
тора Ярослави Величко 
про метаморфози нашої 
газети (від „Радянського 
студента до „Львівсько-
го політехніка“, а відтак 
— „Аудиторії“), про про-
світницьку роботу редак-
ції в умовах радянського 
режиму, у час боротьби 
за незалежність та до ни-
нішніх днів.

До книжки ввійшли 
замальовки і нариси про 
найактивніших просвітян, 
які в різні роки друкувала 
наша газета. Вони об’єд-

нані в розділ „Просвіт-
ництво — це наш спосіб 
життя“.

Дуже вартісними є 
Додатки, у яких вміще-
но документи, повідом-
лення, заяви, відозви і 
звернення „Просвіти“ 
Львівської політехніки з 
приводу найважливіших 
і резонансних подій у су-
спільстві від часу ство-
рення Товариства до 
2017 року.

Книжка чимала за 
обсягом (600 сторінок), 
щедро ілюстрована ра-
ритетними фотографія-
ми, які люб’язно надали 
Василь Овсієнко й світлої 
пам’яті Любомир Криса, 
а також світлинами з ар-
хівів редакції тижневика 
„Аудиторія“, Товариства 
„Просвіта“, Студентсько-
го братства, авторів спо-
гадів.

Сподіваємося, що 
мемуарне видання „То-
вариство, яке змінило 
Політехніку“ зацікавить 
не тільки тих, хто пам’я-
тає боротьбу українців за 
рідну мову й державу, а 
й молоде покоління, для 
якого це вже далека іс-
торія.

Тож чекаємо на вихід 
книжки і її презентацію!

Марія БУЦМАНЮК

ПРОСВІТА

SS Голова товариства українців Карелії Лариса 
Скрипникова, дослідник місць поховань жертв 
тоталітарного режиму Юрій Дмитрієв і директор 
краєзнавчого музею в Медвеж’єгорську Сергій 
Колтирін на ювілейній академії „Сандармох. 
Пам’ять. 75 років великого терору“ у Політехніці. 
3.10.2012 р.  

SS Викладачі-просвітяни Леонід Сніцарук й Орест Кліщ привели на Маківку 
курсантів Військового інституту, коли там ще не було Меморіалу. 28.04.1996 р.
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ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

ПЕРЕСТАТИ БУТИ ШКОЛЯРЕМ
Про особливості психологічної адаптації першокурсників 
у виші розповідає практикуюча психологиня, старша 
викладачка кафедри теоретичної і практичної психології 
Львівської політехніки Надія Горошкевич.

Адаптація — процес 
складний

Психологічна адаптація — це про-
цес пристосування індивідуальних 
якостей і характеристик особистості 
до змінених умов життя, у цьому ви-
падку — до навчання в університеті. 
На перший погляд, навчання для ко-
лишнього школяра — звична справа, 
але насправді це нові біологічне, со-
ціальне та психологічне середовища, 
а також незвичні вимоги, що висуває 
виш. Завдання першого навчального 
року — перетворитися зі школяра на 
студента. Ця трансформація тягне за 
собою багато психологічних момен-
тів. Щобільше, вона може наклада-
тися й на вікову кризу, тому варто 
зважати, що новоспечені студенти 
— юнацтво, якому ще притаманні 
категоричність, максималізм, фор-
мування особистості, гормональна 
перебудова організму. У цей період 
у юнаків та дівчат може відбуватися 
завершення формування рольової 
ідентичності, і це нормально. Вдома 
вони діти, тож поводяться відповід-
но, у школі — теж діти, яких контро-
люють учителі. У виші ж вимоги як до 
дорослих. Окрім цього, може дода-
тися й період сепарації. Тобто маємо 
нашарування різних криз.  Відбува-
ється різкий перехід від дитячості до 
дорослості. А що таке дорослість? 
Це відповідальність: „усе, що відбу-
вається у моєму житті, — результат 
моїх дій“, і це перше, що потрібно 
усвідомити. Однак треба зважати на 
вікові та внутрішні особливості. Де 
межа, коли закінчилося школярство і 
почалося студентство? Де-юре  пер-
шокурсники вже стали студентами, 
але де-факто вони ще залишаються 
дітьми, бо цей процес залежить від 
внутрішніх особливостей. 

Скільки треба часу 
У нормі адаптація триває від 

30 до 60 днів. Холерики і сангві-
ніки адаптуються найскоріше. 
Згодом підтягуються флегма-

тики. Меланхолікам найважче, і 
часто вони, на жаль, так і не мо-
жуть пристосуватися, хіба, якщо 
знайдуть підтримку у групі. На 
швидкість адаптації впливає й 
мотивація студента, яка зале-
жить від ставлення до навчання 
і майбутньої професії, а також 
від того, чи абітурієнт обирав 
фах самостійно. Буває, що перші 
враження від навчання не відпові-
дають очікуванням. Тоді ейфорія і 
захоплення змінюються глибоким 
розчаруванням. Причиною є дис-
ципліни, які, на перший погляд, не 
мають стосунку до обраної спеці-
альності, тому завдання виклада-
чів — пояснити зв’язок. Загалом 
першокурсників варто сприймати 
як дітей, які переходять у дорос-
ле життя, а у момент переходу 
завжди важлива підтримка.

Роль куратора
Потрапляючи в університет, 

першокурсники стикаються з 
новими правилами, нормами, 
обов’язками, тому важливо з ними 
ознайомитися. Коли говорити 
про адаптацію першокурсника до 
вишу, то передусім йдеться про 
пристосування до самого закла-
ду, далі — до його вимог. Допо-
могти у цьому може куратор: дати 
студентам свій номер телефону і 
пояснити, що не треба боятися 
звертатися по допомогу у разі 
виникнення питань чи проблем. 
Далі він скеровуватиме студентів 
у деканат, на кафедру тощо, але 
перший руку допомоги має про-
стягнути саме куратор. Основний 
меседж куратора до першокурс-
ників — „я є, я вас підтримаю“ . 
Навіть, якщо студенти ніколи не 
звернуться, психологічно їм це 
дуже допомагає. Ще хочу наго-
лосити, що першокурсники, осо-
бливо немісцеві, потребують мап 
розташування корпусів універси-
тету, студмістечка, університет 
має подбати про це.

Одногрупники — 
потужний ресурс 

Група — це помічники. Бать-
ки можуть бути далеко не лише 
фізично, а й ментально — вони 
вже забули про труднощі адап-
таційного періоду студентства. 
Тому, якщо ти чогось не знаєш, 
одногрупники допоможуть, під-
тримають. Так, спочатку відбу-
вається пристосування одне до 
одного, боротьба за своє місце у 
групі, але налагодження стосунків 
із однокурсниками і сусідами по 
кімнаті у гуртожитку важливе, бо 
вони допомагають успішно навча-
тися і якісно організовувати віль-
ний час. Для цього самому потріб-
но бути хорошим одногрупником. 
Запитуйте колег, як справи, чи все 
гаразд, особливо, якщо помітили 
зміни у поведінці або зовнішньому 
вигляді. Якщо студент не прихо-
дить на пари — обов’язково цікав-
теся причиною.

До уваги викладачів
Поряд із куратором важливу роль 

відіграють викладачі, що ведуть дис-
ципліни на першому курсі. Закликаю 
їх ставитися до цих студентів, як до 
першачків, бодай у перший місяць. 
У цей час вони перебувають у стані 
стресу, зростає тривожність, від-
новлюються страхи і вони банально 
втомлюються. Також прошу колег: на 
початку свого курсу зверніть увагу 
першокурсників на вимоги, аби вони 
знали, що на них очікує на завершен-
ня (куратор має наголосити студен-
там про право і зобов’язання дізна-
ватися на першому занятті всі вимоги 
викладача). Це допомагає знизити 
тривожність. Окрім цього, нагадую: 
першокурсники перебувають у шоці 
від кількості інформації, вони не вмі-
ють конспектувати, і звикли, що їм 
диктують інформацію, а не просто 
розповідають. Пам’ятаю, коли була 
студенткою, нас вчили скорочувати, і 
це дуже допомагало писати конспект. 
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Роль батьків
Важливо просто бути. Коли 

люди озвучують свої переживання, 
вони не хочуть порад, вони хочуть 
мовчазної підтримки. Не треба ки-
дати дітей напризволяще зі сло-
вами „ти вже дорослий, розв’язуй 
проблеми сам“. Інша крайність — 
неготовність і небажання відпусти-
ти у доросле життя, особливо, коли 
йдеться про навчання в іншому мі-
сті. Син чи донька можуть нерву-
ватися, переживати з цього приво-
ду, а це впливає на адаптацію і на 
саме навчання. Студентам у таких 
ситуаціях раджу міняти ставлення 
до проблеми.

Як пережити 
розлуку з домом

Розлука з домом — це не роз-
лука зі стінами, це розлука з людь-
ми. Тому варто для себе визначи-
ти, чого саме бракує: спілкування 
з рідними, фізичної близькості, 
батьківського контролю, друзів, 
власного порядку тощо. Визначив-
ши причину смутку, можна шукати 
способи задовольнити потребу на 
новому місці, адже неможливо що-
тижня їздити додому. Так, переїзд 
у 16 – 17-річному віці, особливо в 
інше місто — це важко, але з іншо-
го боку, це перевірка на готовність 
до самостійного життя. Якщо сту-
дент зосереджується на почутті 
ностальгії, розлуки з домом, його 
адаптаційний період є важчий і 
довший.

Якщо адаптація не 
відбулася

Стресова ситуація призводить 
до емоційного виснаження, що 

переростає у депресію. Перши-
ми помітити зміни можуть одно-
групники і звернути на це увагу 
самого студента. Якщо стрес 
затягнувся, депресія стає така 
глибока, що самостійно вийти з 
неї майже неможливо. Оскільки 
підлітки фізично ще не сформо-
вані повністю, від навантажень 
може погіршитися здоров’я. Поя-
ва хронічних захворювань — пер-
ший маркер затяжної стресової 
ситуації. Різка втрата маси тіла, 
порушення сну також є індикато-
ром. Неадаптована особа може 
не справлятися з обов’язками і 
залишити навчання навіть після 
першого семестру.

Першокурсникові
Девіз першого року — переста-

ти бути школярем: ніхто не буде 
бігати і казати „тобі це потрібно“. 
Важливими є навички самоме-
неджменту, бо через невміння 
організувати час справи можуть 
не вдаватися, самооцінка і впев-
неність — падати, викликаючи пи-
тання „а навіщо робити, якщо не 
вдається“. Допомогти із цим мо-
жуть одногрупники, друзі, батьки 
чи інші дорослі. Рекомендую три-
мати емоції під контролем, про-
являти доброзичливість, турботу, 
бажання допомогти і дозволити 
собі приймати допомогу. Органі-
зування вільного часу — важливе 
завдання, особливо для тих, хто з 
іншого міста. Життя поза універ-
ситетом є, не варто зациклювати-
ся на навчанні, бо це призведе до 
виснаження і ліні. Організування 
екскурсій, відвідування виставок, 
музеїв, театрів, кінотеатрів, кав’я-
рень, заходів університету чи поза 
ним — у поміч. 

Ходіть на пари, будьте актив-
ні — запитуйте й висловлюйте 
свою думку — так викладачі вас 
запам’ятають. Відкиньте страхи 
зі школи, що помилятися не мож-
на. Помічною у цій ситуації є кон-
струкція „на мою думку“, почавши 
з якої, ви засвідчите, що не пре-
тендуєте на абсолютну рацію, а 
просто висловлюєте своє бачення. 
Перший курс — час, коли студент 
може відкрити можливості для са-
мореалізування у творчості, науці, 
спорті, громадській діяльності. 

На завершення
Психологічна адаптація пер-

шого семестру — неминучий 
обов’язковий процес, це дуже 
специфічний стан для студен-
та, який більше не повторюється 
впродовж навчання. Перед пер-
шокурсником тоді багато нових 
завдань: познайомитися з універ-
ситетом, групою, викладачами, 
встигати записувати інформацію 
на парах, орієнтуватися у кор-
пусах, навчитися спілкуватися з 
викладачами, зайняти своє міс-
це у групі, залишатися родичем і 
другом, тому навчання може по-
страждати. У другому і дальших 
семестрах студенти вже знають, 
що на них очікує, знають деяких 
викладачів, уже набили свої перші 
„ґулі“. Підвищений рівень тривож-
ності характерний для першокурс-
ника, тому рекомендую не лякати 
першокурсників, але й не заспо-
коювати надміру. Якщо виникає 
потреба психологічної допомоги, 
можна звернутися до викладачів 
нашої кафедри за консультацією.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

Ірина Струк, студентка другого курсу Інституту комп’ютерних технологій, 
автоматики та метрології:

„Не така страшна сесія, як про неї кажуть“
Першокурсницею я була лише торік, тож із власного досвіду можу сказати: навчання 
не зовсім таке, яким ви собі його можете уявляти. Наприклад, усі казали мені минулого 
року, що ЗНО порівняно зі сесією — „квіточки“. Я жахливо переживала перед перши
ми іспитами, бо сама почала думати, що скласти їх буде архіважко, але насправді все 
зовсім не страшно. Ось мої топ5 порад для першокурсників: 1) виконуй і здавай вчасно 
лабораторні роботи; 2) від перших днів потоваришуй з одногрупниками — так простіше адап
туватися; 3) сесія — це не так страшно, як усі розповідали: вчасно вчи і все складеш; 4) не забувай про сон; 
5) взаємодопомога в універі відіграє велику роль: ти можеш бути сильний у якомусь предметі та допомагати 
одногрупникам, а вони теж допомагатимуть з тим, що не вдається тобі.
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ГАЛИНА ПАНЬКІВ: ПРАВИЛЬНИЙ ОДЯГ 
ПОЛЕГШУЄ ДОСЯГАННЯ ЦІЛЕЙ

Коли я навчалася у гімназії, аж до випуску нас 
змушували носити шкільну форму, що згодом 
трансформувалася в одяг офіційно-ділового стилю, 
який ми зненавиділи. Я заздрила друзям, котрі могли 
носити „людські“ речі, і з нетерпінням чекала на 
університетські часи, коли зможу одягатися, як 
захочу. Але дива не сталося: стриманість, надиктована 
гімназійним вихованням, таки не дозволила втілити 
план. На навчання я все одно ходила у „формі“ — 
так, це вже не були сині спідниця, піджак і біла 
блузка, але у гардеробі з’явилася окрема категорія 
одягу. Нескромно, але поряд із однокурсниками у 
спортивному, „вуличному“ чи відвертому одязі (а 
таких було чимало) я почувалася шалено впевнено. 
Хтось мудрий одного разу сказав: одягайтеся для 
тієї роботи, яку хочете, а не для тієї, яку маєте. Як 
скомбінувати гардероб для університету, а про які 
речі краще забути, знає персональна стилістка Галина 
Паньків.

На Вашу думку, чи можна вва-
жати українців модними?

— Можна сказати, що так. Нині 
ця сфера активно розвивається, 
чому сприяють соцмережі, у які 
заглиблена молодь. 
Живучи у Львові, я 
не відчуваю, що ми 
відстаємо у цьому 
сенсі від європей-
ських країн, навпаки, 
вважаю відмінність 
несуттєвою. Сказати, 
що в українців розви-
вається стильність, 
я не можу, радше 
йдеться про трен-
довість, а це сум-
но. Тренди — дуже 
швидкоплинні зако-
ни моди, тимчасом 
стиль — це ваш „по-
черк“, що віддзер-
калює особистість, 
меседж, який ви не-
сете світу. Варто ро-
зуміти, що це окремі 
поняття. 

Який стиль одягу пасує універ-
ситету?

— Смарткежуал — тобто, коли 
ми обираємо доволі стримані речі, 

але водночас виглядаємо та по-
чуваємося комфортно. Ідеальним 
варіантом, як на мене, є штани на 
кант, жакет і білі кросівки. Основне 
правило — витримувати баланс 

стилів. Не потрібно 
одягатися суперофі-
ційно — на мою дум-
ку, це недоречно для 
студентів, як і кежу-
альний одяг. З влас-
ного студентського 
досвіду можу ска-
зати: щойно одягала 
жакет, одразу мала 
більш презента-
бельний вигляд і по-
мічала, що викладачі 
також ставляться до 
мене значно сер-
йозніше. Одяг може 
впливати на те, як 
вас сприймає сере-
довище, а правиль-
но підібраний одяг 
полегшує досягання 
цілей: варто лише 
проаналізувати свої 

природні дані та підкреслити пере-
ваги. Неважливо: чи ви студентка, 
бізнес-леді, мандрівниця чи мама 
у декреті — турбуватися про свій 
вигляд потрібно завжди.

Що краще не одягати до 
вишу?

— Є багато речей, від яких 
варто відмовитися загалом. Пер-
ше, що спадає на думку, — штани 
із заниженою талією — це дуже 
застаріла річ, яка здатна спотво-
рити навіть найідеальнішу фігуру. 
Друге — взуття на високих підбо-
рах і платформах: загалом воно 
доречне у вечірній час, а вдень, 
тим паче на львівській бруківці, 
„шпильки“ виглядають взагалі 
абсурдно. Темп життя сучасних 
дівчат стрімко витісняє підбори. 
Гадаю, не треба пояснювати, чому 
білизна має бути непомітною під 
одягом, але, на жаль, цим прави-
лом часто нехтують. Одягу із про-
зорих чи напівпрозорих тканин — 
категоричне „ні“. 

Восени, як і навесні, погода 
може тішити нас високими 

температурами. Останні та пер-
ші промені літа зваблюють об-
рати мінімум одягу, тож нерідко 
у хід йдуть коротенькі шорти й 
майки. Що думаєте про це?

— Тут ідеться не лише про те, 
що університет — це не пляж, а й 
про те, що місто — також не пляж. 
Дуже короткі й вузькі шорти у мі-
сті — неприпустимі, вони вигля-
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дають недоречно, 
навіть у спеку. До 
слова, у них може 
бути спекотніше, 
аніж у лляних шта-
нах-палаццо. Зви-
чайно, це не озна-
чає, що треба пов-
ністю відмовитися 
від такого елемен-
ту гардеробу, про-
сто варто вибирати 
подовжені, вільні 
моделі з високою 
талією. Якщо вам 
дуже кортить одяг-
нути тоненьку май-
ку, комбінуйте її з 
джемпером, жаке-
том, кардиганом 
або джинсовою курткою. Зав жди 
варто пам’ятати: одяг, що де-
монструє великі відкриті ділянки 
тіла, — недоречний у закладах на 
кшталт університету, навіть якщо 
офіційного дрескоду немає. 

Що можна вважати базови-
ми речами для гардеробу 

студенток?
— Раджу придбати сорочку у 

чоловічому стилі — білого, бла-
китного кольорів або блакитну у 
дрібну білу смужку. Також жакет 
— чорний, сірий, у клітинку — за-
лежить від того, який колір пасує 
саме вам. Третє — штани, що не 
дуже облягають, з високою або 

середньою посад-
кою, як я вже каза-
ла, актуальними нині 
є штани на кант, які 
можна комбінувати 
зі взуттям у спортив-
ному стилі. Також 
закликаю шукати 
„правильні“, „свої“ 
джинси: так, дове-
деться переміряти 
десятки штанів, але 
ви повинні знайти 
ті, що пасуватимуть 
вам на 100%, тобто 
підкреслять усі при-
нади вашої фігури 
і приховають її не-
доліки, навіть най-
менші. На жаль, на 

сучасному етапі дівчата й жінки 
зазвичай обирають програшний 
варіант.

На що порадите звернути ува-
гу у найближчому сезоні?

— Актуальними є тренчі, жа-
кети прямого чи оверсайз-крою, 
джинс, особливо денім різних від-
тінків в одному образі. Ще одним 
трендом є кольорова шкіра, і не 
лише у верхньому одязі — шкі-
ряні сорочки, спідниці чи штани 
матимуть стильний вигляд, що-
правда, обов’язковою умовою ак-
туальності такого одягу є вільний 
крій, відповідно, шкіряні лоси-
ни до цієї категорії не належать. 
Окрім цього, закликаю обирати 
натуральні тканини або щось се-
реднє, наприклад, віскозу. Мож-
ливо, з практичного погляду це 
не дуже зручно, але я все-таки за 
те, аби виділити час і попрасува-
ти бавовняну сорочку, яка „диха-
тиме“ і гарно виглядатиме. Одяг, 
що потребує особливого догляду, 
має більш презентабельний та 
вишуканий вигляд. Закликаю чи-
тати етикетки на одязі, особливо, 
коли купуєте трикотаж. Так, він 
може бути м’який, але абсолютно 
не пропускати повітря, що мати-
ме негативні наслідки для шкіри. 
Акрил, поліестр, поліамід — ма-
теріали, від яких варто триматися 
якнайдалі. 

Втім, головна моя рекоменда-
ція — беріть від моди натхнення та 
ідеї, але не дозволяйте їй користу-
ватися вами.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

31 серпня у  Львові  в ід-
б у д е т ь с я  к о н ф е р е н ц і я 
TEDxLvivPolytechnic — ана-
лог відомої американської 
щорічної конференції TED, 
присвяченої „ідеям, вартим 
поширення“. Тема заходу — 
Alternative ideas, основний 
меседж — „діяти незвично, не 
так, як усі, і альтернативними 
рішеннями змінювати сіру 
буденність на краще“. Лідери 
думок з різних сфер ділити-
муться досвідом, на власному 
прикладі розкажуть, що потріб-
но для вдалого старту своєї 
справи, як залишатися конку-
рентоспроможним та досягати 
найвищих результатів. Серед 
спікерів — історик філософії 
Андрій Дахній, керівниця бла-
годійного фонду „Крила надії“ 
Наталія Ліпська, нутриціолог 
Христина Пеленьо, засновниця 
дизайн-бюро DWELL the SPACE 
Ірина Терех, наймолодша ке-
рівниця діджитал-агентства 
krasa Меліса Садик, лідер гурту 
„Шосте чуття“ Михайло Буч-
ковський, скрипаль Олександр 
Божик, засновник „Академії 
пуб лічних виступів“ Роман Де-
рега та інші. Де: СТРЦ „Спар-
так“, 31 серпня, 16.00.

Львівська політехніка запро-
шує першокурсників, їхніх 
батьків та друзів на День 
першокурсника. Святкування 
відбудеться після урочистої 
посвяти. Від 11.00 до 15.00 на 
території парку біля головного 
корпусу університету діятиме 
„Простір можливостей“, де 
можна буде дізнатися про пе-
реваги навчання у Політехніці, 
а також весело провести час. 
О 20.30 біля університетського 
комбінату харчування на всіх 
охочих чекатиме показ фільму 
просто неба.

Триває набір у волонтер-
ський табір „Будуємо Украї-
ну Разом“ у Сєвєродонецьку 
(смт. Борівське). Від 6 до 
16 вересня студенти можуть 
долучитися до облаштування 
місцевого молодіжного цент-
ру, допомогти з ремонтом 
багатодітній родині, знайти 
нових друзів та набратися 
незабутніх вражень. Анке-
та учасника за посиланням  
https://cutt.ly/lhG992. 
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КУЛЬТУРА

ТАМ, ДЕ ТВОРЧІСТЬ І НАТХНЕННЯ
При Львівській політехніці у 26 корпусі, за адресою 
вул. Карпінського, 8, п’ятий поверх, діє Народний дім 
„Просвіта“. У ньому — 12 творчих колективів, музичних, 
танцювальних, вокальних, тож кожен студент може 
обрати свій, згідно з власними здібностями та 
вподобаннями.

Народна хорова капела сту-
дентів „Гаудеамус“ — колектив, 
що йде в ногу з часом і налічує 
більше 60-ти студентів. Кожен 
учасник капели може розвивати 
вокальні вміння — у репертуарі ка-
пели є українська хорова музика й 
чимало творів зарубіжних компо-
зиторів. „Гаудеамус“ багато подо-
рожує, співпрацює з мистецькими 
колективами Київської та Вроцлав-
ської політехнік, з українською ді-
аспорою Німеччини. Наприкінці 
цього літа він відвідав Іспанію, де 
провів низку концертів.

Народний камерний оркестр 
„Поліфонія“. Торік він відзначив 
своє 10-ліття — у кількох лока-
ціях Львова відбулися захопливі 
концерти. „Поліфонія“ — це одна 
музична родина, життя якої вирує 
і поза концертами та репетиціями. 
Оркестр є лауреатом багатьох фес-
тивалів і конкурсів, його останній 
творчий візит за кордон — поїзд-
ка до Словаччини. З ініціативи ке-
рівника колективу його учасники 
щороку відпочивають у навчаль-
но-оздоровчих таборах Львівської 
політехніки.

Народний духовий оркестр 
„Політехнік“. Колектив налічує 
понад 30 талановитих музикантів. 
Він повсякчас долучається до різ-
номанітних урочистостей, які від-
буваються у Львівській політехніці 
й у Львові. Його діяльність завжди 
успішна, адже ставлення студентів 
та керівника до репетицій і виступів 
дуже відповідальне й серйозне. У 
червні цього року колектив отримав 
гран-прі на Міжнародному фести-
валі „Яскрава симфонія Прикарпат-
тя“, який відбувся у Трускавці.

Народний ансамбль бандури-
сток „Заспів“. Своїм колоритом 
ансамбль завжди заворожує чу-
жоземні делегації на міжнародних 
конференціях та зустрічах, що від-
буваються у Львівській політехніці. 
Географія концертів „Заспіву“ дуже 
широка — Німеччина, Польща, Че-
хія, Естонія, Швеція, Фінляндія, 
Словаччина, Іспанія.

Народний ансамбль танцю 
„Вірність“. Це один з найкращих 
хореографічних колективів Львова, 
у репертуарі якого є народні танці 
та цікаві хореографічні композиції. 
Яскраві народні костюми, талано-

вите виконання, колоритні україн-
ські танцювальні номери „Вірності“ 
завжди вражають публіку. Дружні 
стосунки у колективі, дисципліна, 
спільна мета — таємниця успіху 
цього колективу Політехніки. За 
час свого існування народний ан-
самбль танцю „Вірність“ пропагу-
вав українське народне хореогра-
фічне мистецтво не тільки в Укра-
їні, а й за кордоном: двічі в США, 
в Греції, Канаді, Польщі, Угорщині, 
Словаччині, Іспанії, Португалії, Ро-
сії, Німеччині, Естонії, Фінляндії, 
Швеції, Литві, Латвії та інших краї-
нах. Останній виступ ансамблю від-
бувся в Греції, де він представляв 
українську хореографічну культуру 
України.

Народний театр-студія „Хочу“. 
Цей талановитий дружній колек-
тив, який об’єднує любов до слова 
й мистецтва загалом, веде актив-
не творче життя: його учасники 
вивчають світову театральну кла-
сику, експериментують з новими 
театральними формами. „Хочу“ 
щорічно поповнюється молодими 
талановитими студентами, розви-
вається й зростає — у театральних 
фестивалях і конкурсах завжди є 
переможцем.

Народний камерний вокаль-
ний ансамбль „Аколада“ — один 
із найстарших мистецьких колекти-
вів Львівської політехніки. У піснях 
аколадівців — відлуння різних епох 
і стилів, жанрів і композицій. Вони 
виконують давні поліфонічні твори 
західноєвропейських класичних і 
сучасних композиторів, українську 
музику, обробки інструментальних 
творів, духовну музику.

Великою популярністю серед 
студентів також користуються на-
родний симфонічний оркестр, ан-
самбль бального танцю „Грація“, 
шоу-балет „Аверс“, ансамбль ес-
традної пісні „Сузір’я“ й ансамбль 
народної музики „Обрій“.

Львівська політехніка організо-
вує цікаві поїздки для колективів 
художньої самодіяльності Народ-
ного дому „Просвіта“ по Украї-
ні та за кордон, а їхніх активних 
учасників нагороджує грошовими 
преміями й додатковими балами 
у рейтингу успішності наприкінці 
щосеместру.
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ У ПОЛІТЕХНІЦІ: 
ДОБРА МАТЕРІАЛЬНА БАЗА Й РОЗМАЇТТЯ СЕКЦІЙ

І в університеті буде фізкультура. Так, доведеться 
відвідувати пари з фізичного виховання, щоби не 
лише скласти з них залік, а й подбати про свій добрий 
тонус, необхідний для успішного навчання. Завідувач 
кафедри фізичного виховання Львівської політехніки 
Віктор Корягін запевняє, що підстав для хвилювань 
нема — умови й підхід до студентів сприятимуть 
любові до спорту.

У Стрийському парку є два 
спортивних корпуси, де відбува-
ються основні секційні заняття 
та змагання. 21-й корпус має дві 
зали для тренувань з волейболу, 
бадмінтону, спортивної аеробіки, 
а також залу для занять карате, 
дзюдо, самбо, греко-римською 
боротьбою. На третьому поверсі 
будівлі діє зала для тих, хто обрав 
загальні заняття з фізичного вихо-
вання і різні види аеробіки: спор-
тивну і фанк. З вересня запрацює 
басейн. Його влітку поремонту-
вали, тож очікують нових плавців. 
22-й корпус може похвалитися 
п’ятьма спортивними залами. На 
першому поверсі — комфортна 
зала для настільного тенісу й зала 
для силових видів спорту, як-ось 
пауерліфтинг, армреслінг, важка 
атлетика та інші. На двох наступ-
них поверхах можуть займатися 
легкоатлети (у залі є спеціальне 
гумове покриття), боксери (є ринг 
і все необхідне для спортсменів), 
баскетболісти, волейболісти, 
ганд болісти та футболісти (у ве-
ликій залі від 17 до 22 години по-
чергово займається вісім команд: 
і жіночі, і чоловічі). У вересні й 
жовтні та у травні футболісти ви-
ходять на звичайне поле на Погу-
лянці. Політехніки можуть займа-
тися й фехтуванням — у корпусі, 
який розташований на вул. Стуса, 
2, облаштовано спеціальну залу. У 
четвертому навчальному корпусі 
університету можна вправляти-
ся у стрільбі з лука, покращувати 
свою фізичну форму на тренаже-
рах, грати у настільний теніс.

— Усі зали відремонтовані, чи-
сті, зручні. Правда, бракує ігрових 
зал — їх би замість одного знадо-
билося п'ять-сім. Адже важко не 

тільки тим, хто тренується регу-
лярно, а й тим, хто б хотів органі-
зувати якісь свої змагання, скажі-
мо, між інститутами чи у їх межах. 
Часто чуємо, що нам у всьому, й 
у спорті теж, треба переймати 
європейський досвід, проте за-
буваємо, що варто враховувати й 
наші можливості, традиції. Наша 
матеріально-технічна база все ж 
суттєво відстає від закордонних 
стандартів, крім цього, бракує 
доброго фізичного виховання у 
середній школі, тож у Політехніку 
приходить лише 10% студентів, які 
фізично підготовлені добре. Зде-
більшого це вихованці спортивних 
шкіл, — зауважує Віктор Корягін.

Перше заняття з фізичного ви-
ховання — ознайомлення з орга-
нізуванням навчального процесу з 
цього предмету й розповідь викла-
дачів про здоровий спосіб життя, 
аргументація, навіщо його дотри-
муватися. Опісля студенти прохо-
дять медогляд і їх ділять на групи 
— загальну, медичні та секції. До 
секцій, а їх більше тридцяти, по-
траплять лише ті хлопці й дівчата, 
що раніше вже займалися спортом 
і згодом зможуть захищати спор-
тивну честь Політехніки на уні-
версіадах Львівщини, України та 
інших змаганнях. Звичайно, деякі 
студенти спроможні досягти дуже 
високих результатів, як то кажуть, 
з нуля, але для цього їм треба об-
рати силові види спорту (в інших 
має значення спортивний досвід) 
й бути наполегливими. Студенти, 
які займалися ігровими видами 
спорту, але не у збірних, з часом, 
показавши добру гру, можуть по-
трапити і в їхній склад. Наступний 
етап, що займе другу половину ве-
ресня — жовтень, — тестування. 

Рівень фізичної підготовки студен-
тів викладачі визначатимуть за до-
помогою бігу, вправ на гнучкість, 
силу, витривалість.

Загальні заняття (як і трену-
вання) розпочинатимуться з роз-
минки тривалістю 15 — 20 хви-
лин, після якої студенти викону-
ватимуть вправи з обраного виду 
спорту й застосовуватимуть їх на 
практиці, у грі. У першокурсників 
пари з фізвиховання будуть від 
8 ранку до 9.30, у другокурсни-
ків — від 13.00, у третього курсу 
— від 14.30. Дівчата на загальних 
заняттях освоюватимуть аеробіку 
та свої вміння зможуть показати 
у травні на змаганнях на Кубок 
ректора, хлопці — або ігрові, або 
силові види спорту. Наприкінці 
семестру всі курси складатимуть 
залік. На його зарахування впли-
ватиме відвідуваність пар і вправ-
ність у виконанні тестових вправ.

— На жаль, є студенти, які не 
виявляють потягу до фізичного 
виховання, вони не привчені до 
нього ні в родині, ні в школі. Тож 
не дивно, що серед 12 тисяч сту-
дентів маємо 50–60 „сачків“. Та 
ми не відраховуємо за прогули, 
натомість у сесійний період ор-
ганізовуємо для них додаткові 
заняття. Мотивацією до занять 
спортом може бути таке моє 
спостереження: більшість сту-
дентів-спортсменів не курять, не 
зловживають алкоголем, — підсу-
мовує завкафедри.
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ПЕРЕРВА

Віталій Капко, студент третього курсу Інституту гуманітарних і соціальних наук:

„На парах — відпочинок фізичний,  
під час тренувань — розумовий“
Раджу першокурсникам не дуже перейматися навчанням і думати, що в університеті буде 

гірше, ніж у школі, що сесія — це жахливо. Важливо ходити на пари, та ще важливіше — 
знати матеріал. Ніхто з викладачів не вимагатиме у тебе те, що неможливо вивчити. Я теж 

спочатку хвилювався за навчання, проте старші хлопці з моєї баскетбольної команди пояс
нили, що не все так страшно, як малює уява. Якщо професійно займатися спортом і навчатися, 

то, звісно, непросто, та ніч перед іспитом, як відомо, довга. Ну і без жартів: потрібно не гаяти часу, а максимально 
використовувати кожну вільну хвилину після тренування. У нас, баскетболістів, змагальні тури спарені та відбува
ються на вихідних, тому пари доводиться пропускати хіба тоді, коли зайнята тренувальна зала. Втім, завжди можна 
домовитися про індивідуальний графік навчання і знайти індивідуальний підхід до кожного викладача. Акцент і у 
навчанні, і у спорті — на комунікації. Спілкування спортсменів на дозвіллі дуже їх зближує, що згодом позитивно 
позначається на веденні гри. Щодо відпочинку, то на парах відпочиваєш тілом, а на тренуваннях — розумово.

КРОСВОРД
Горизонтально:
7. Таблиця розміщення небесних світил для 
пророкування чиєїсь долі. 8. Прилад для вимі-
рювання тиску рідин, газів. 9. Гоночний автомо-
біль з мотоциклетним двигуном та без кузова. 
11. Український поет ХХ ст., який у вірші „Лебеді 
материнства“ писав: „…Можеш вибирати друзів 
і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщи-
ну…“. 12. Вивезення людей із небезпечної місце-
вості під час стихійного лиха, війни. 13. Адміні-
стративно-територіальна одиниця у Новій Січі. 
15. Розділовий знак. 16. Грецька назва головної 
богині давніх семітів, яку ассирійці називали 
Іштар. 18. Сукупність слів, що входять до складу 
якої-небудь мови. 19. Жанр музично-театраль-
ного мистецтва комедійного характеру. 21. Сто-
лиця Швейцарії. 22. Свідоцтво про народження 
людини. 23. Місто в Чехії, на ріці Одрі. 24. Рос-
лина, яку ще називають біла акація. 28. Міс-
то-порт у Великій Британії на березі протоки 
Па-де-Кале, що з’єднане залізничним поромом 
із Дюнкерком (Франція). 29. Рупор для підси-
лення гучності голосу. 32. Угода, погодження 
на основі взаємних поступок. 33. Велетенське 
місто, яке утворилося внаслідок зростання та 
злиття багатьох міст. 34. Верхній чоловічий одяг 
у Стародавній Греції та Стародавньому Римі. 35. Лю-
дина, яка добре знає багато мов. 36. Почуття приязні, 
прихильності, доброзичливості до когось.

Вертикально:
1. Давня артилерійська гармата з коротким стволом, 
пристосована стріляти навісним вогнем. 2. Колишня 
(португальська) назва острова Тайвань. 3. Малень-
ка довгошерста кімнатна собака. 4. Мідний духовий 
музичний інструмент у формі подовженої труби без 
вентилів. 5. Молочний продукт. 6. Автор утопії; мрій-
ник, фантазер. 9. Людина, яка незаконно таємно пере-
возить через державний кордон недозволені товари. 
10. Текст повідомлення, переданий телефоном і запи-

саний на папері. 14. Наркотична речовина, що містить-
ся в листі тютюну. 17. Вид голотурій, яких їдять у Китаї 
та Японії. 18. Польський письменник-фантаст. 20. Ве-
летенська ропуха, поширена у Центральній та Півден-
ній Америці й на Антильських островах. 25. Прилад 
для визначення якості яєць в інкубаторі. 26. Держава 
в Європі. 27. Торги, що відбуваються періодично у пев-
ному місці. 29. Приміщення для роздрібного продажу 
товарів. 30. Зчеплення двох гребних або вітрильних 
суден бортами для ведення близького бою. 31. Місто 
в Греції, де відбувалися кожні чотири роки найпопу-
лярніші спортивні змагання та культові церемонії на 
честь бога Зевса.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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При передруках посилання на „Аудиторію“ 

обов’язкове.

Товариство „Просвіта“ Львівської політехніки і 
редакція тижневика „Аудиторія“ висловлюють 
щирі співчуття професорці кафедри менедж
менту персоналу й адміністрування, члену ради 
„Просвіти“ нашого університету Галині Захар
чин з приводу непоправної втрати — смерті 
батька 

Мирона Захарчина.
Знаємо, що це дуже боляче, бо батьки нам пот
рібні завжди, якими дорослими ми не були б,  
і ніхто не замінить нам їх, але пам’ятайте, що ко
леги й друзі завжди з Вами.

Колектив кафедри ме
неджменту персоналу та 
адміністрування ІНЕМ На
ціонального університету 
„Львівська політехніка“ ви
словлює глибокі співчуття 
професору кафедри Галині 
Миронівні Захарчин з при
воду важкої втрати — смерті 
батька 

Мирона Миколайовича 
Захарчина.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
що видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 
диплом спеціаліста ВК № 45934500 
на ім’я: Ходонович Денис Іванович;
диплом бакалавра В16 № 050217 на 
ім’я: Багрій Максим Романович;
студентський квиток № 12247325 на 
ім’я: Іващенко Анастасія Богданівна;
студентський квиток на ім’я: Шкум-
батюк Марія Ігорівна;
студентський квиток № 11323984 на 
ім’я: Мацевич Анастасія Олексан-
дрівна;
студентський квиток на ім’я: Постоюк 
Дмитро Вікторович;
студентський квиток № 11350652 на 
ім’я: Липчей Станіслав В’ячеславо-
вич;

студентський квиток № 11350668 на 
ім’я: Сірко Іван Іванович;
студентський квиток № 11903570 на 
ім’я: Трофимчук Тетяна Олександрівна;
студентський квиток на ім’я: Шабель-
никова Аліна В’ячеславівна;
студентський квиток на ім’я: Лівша Во-
лодимир Ярославович;
студентський квиток на ім’я: Гавриляк 
Денис Тарасович;
студентський квиток ВК № 1228096 на 
ім’я: Калюжка Юлія Віталіївна;
студентський квиток № 11550077 на 
ім’я: Кадігра Володимир Валерійович.
Вважати недійсними: диплом спеціа-
ліста ЦВ № 655941, який видав Львів-
ський політехнічний інститут на ім’я: 
Фединяк Наталія Володимирівна;
дублікат диплома спеціаліста 
ВК № 35404850, на ім’я: Бачек Надія 
Олексіївна.

ТИМ, ХТО ЛЮБИТЬ СЛОВОТВОРЧІСТЬ
У Народному домі „Просвіта“ від 2 вересня 

розпочинає роботу літературна студія „Музи 
Політехніки“. Її керівник — член Національної 
спілки письменників України, доктор історичних 
наук, поет і прозаїк Петро Шкраб'юк.

Запрошуємо всіх, хто любить художнє слово 
та має бажання розвивати свої творчі здібності у 
царині літератури, на вул. Карпінського, 8, п’ятий  
поверх.

Ви зможете спілкуватися з однодумцями, 
зустрічатися з відомими письменниками України, 
брати участь у літературних фестивалях.

Перше заняття відбудеться 12 вересня о 17.00 
в Народному домі.

Телефони для довідок: 
258-21-58, (068) 427-29-06 (Іванна Барилюк)

Дирекція НД „Просвіта“

НАШ КАЛЕНДАР
1 вересня — День знань.

Пам’ятні дати
29.08.1868 — народилася Людмила Ста-
рицька-Черняхівська, українська пись-
менниця, літературознавець.
29.08.1883 — народився Дмитро Донцов, 
громадсько-політичний діяч і мислитель, 
ідеолог націоналізму.
29.08.1935 — помер Олекса Новаківський, 
відомий український художник.
30.08.1920 — у Празі створено Українську 
військову організацію, головою якої об-
рано полковника Євгена Коновальця.
1.09.1722 — народився Григорій Сковоро-
да, український філософ.
1.09.1939 — початок Другої світової вій-
ни.
1.09.1996 — в Україні введено національ-
ну одиницю грошей — гривню.
2.09.1891 — народився Павло Филипович, 
поет, критик, педагог, перекладач. 
3.09.1709 — помер в емiграцiї у Варницi 
бiля Бендер український гетьман Іван 
Мазепа.
4.09.1985 — помер у концтаборi на Уралi 
талановитий український поет i право-
захисник Василь Стус.
4.09.1991 — над будинком Верховної 
Ради України підняли національний  
си ньо -жовтий прапор.
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