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Юрій Зуб:  
"Кожна перемога стимулює до перемоги нової"



ВАША ДУМКА

Адріана Дичок, Інститут гуманітарних та 
соціальних наук:

„Хвилююся, що не 
зможу досконало 
вивчити іноземну 

мову“
Про Львівську політехніку чудові відгуки, тому сподіва-

юся лише на хороше. Звичайно, є й страхи. Наприклад, хвилююся, що не 
зможу досконало вивчити іноземну мову, що це буде важко. Але я шукаю 
в собі сили для вдосконалення.

Катерина Стецо, Інститут архітектури:

„Мої побоювання 
зникли“
У мене очікування переплітаються зі стра-

хами. Я не місцева, тому дуже хотілося нових 
знайомств, але виникали побоювання, що не 

зможу подружитися з колективом. Хвилювалася, 
що лекції будуть або нецікаві, або ж навпаки, на них 

буде багато інформації, які я не спроможна буду вловити й зрозуміти. 
Але вже протягом перших днів мої побоювання зникли. Група дуже 
класна, а викладачі настільки цікаво й доступно провадять навчання, 
що це мене здивувало.

Яна Костик, Інститут архітектури:

„Як і всі, боюся першої  
сесії“
Протягом двох років я відвідувала підготов-

чі курси у Львівській політехніці, тому при-
близно знала, що мене чекає. З навчанням для 

мене ситуація більш-менш зрозуміла, знаю, що 
здобуду тут ґрунтовні знання. Як і більшість студентів, 

боюся першої сесії. Окрім цього, маю побоювання щодо викладачів, 
однак сподіваюся, що кожен з них буде ставитися до нас із розу-
мінням.

Коли закінчуєш одинадцятий 
клас і вступаєш до омріяного 
університету, природно, упев-
нений, що життя неодмінно 
зміниться. Має стати краще, 
цікавіше, веселіше, та, вод-
ночас, важче. 

Вищий навчальний заклад — 
не школа, і вимоги тут цілком 
інші. До того ж, починається 
новий етап — самостійне й 
доросле життя, де за все по-
трібно відповідати самотуж-
ки, а не перекладати труднощі 
на плечі рідних.

Кожен очікує від університету 
чогось особливого. Для ко-
гось навчання є кроком до 
здійснення мрії, майбутньої 
кар’єри. Для інших — мож-
ливість навчитися нового, 
здобути досвід, обмінятися 
знаннями з товариством. І, 
напевно, для всіх університет 
є місцем, де багато емоцій і 
знайомств, де зароджуються 
справжні дружба й кохання.

Але, попри приємні очікування, 
є й речі, що лякають. Що ж 
таки чекає, коли станеш сту-
дентом, — невідомо. Власне, 
тому виникають різноманітні 
побоювання: а що, як обрав 
не ту спеціальність, не знайду 
спільної мови з викладачами й 
однокурсниками, не реалізую 
себе в професії?..

Страхом номер один для пер-
шокурсників є сесія. Наслу-
хавшись розповідей старших 
курсів, новоспечені студенти 
вимальовують в уяві найрізно-
манітніші сценарії отримання 
талонів, перескладань і навіть 
відрахування з університету. 
Це абсолютно нормально, 
адже кожен хвилюється, коли 
щось відбувається вперше. 
Проте перебільшувати не 
варто — чимало побоювань 
розвіюється вже протягом 
перших тижнів навчання. 

А відкрито про свої очікування 
й страхи „Аудиторії“ розпові-
ли студенти-першокурсники 
Львівської політехніки. 
Продовження теми — на с. 13.

УПЕРШЕ СТУДЕНТ: ІЗ ЯКИМИ ПОБОЮВАННЯМИ 
ПОЧИНАЄТЕ НАВЧАННЯ?
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ВАША ДУМКА

Валерія Попович, Інститут гуманітарних та 
соціальних наук:

„Є ризик „завалити“ 
сесію“

Хочеться, щоб навчання було змістовне та ціка-
ве. Також важливо перейняти досвід у виклада-

чів. Хвилююся, як складатиму перші іспити й заліки. 
Є ризик щось забути, недовчити й „завалити“ сесію.

Вадим Крисюк, Інститут сталого розвитку 
ім. В. Чорновола:

„Найбільший страх — 
проспати пари“

Очікую, що університет змінить моє життя. 
Завдяки навчанню я досягну кращого, дізнаю-

ся багато нового й потрібного. А ось найбільший 
страх для мене — проспати пари.

Володимир Якуц, Інститут гуманітарних та 
соціальних наук:

„Боюся, що в мене 
нічого не вийде“

Від університету, окрім цікавого та якісного 
навчання, очікую багато позитиву. І сподіваюся, 

що тут я забезпечу собі перспективне майбутнє. Є 
чимало дрібних побоювань, але найбільше боюся, що в 

мене нічого не вийде і я не зреалізую себе в обраній галузі.

Руслан Скурчанський, Інститут сталого 
розвитку ім. В. Чорновола:

„Я чекаю тільки 
хорошого“

Я чекаю тільки хорошого і від навчання, і від 
людей. Трохи пригнічує страх перед сесією. Чув, 

багато студентів її не складають і йдуть на „пов-
торки“. Не хотілося б, щоб зі мною таке сталося.

Міркувала й опитувала Ольга МАЦЬКІВ

У вівторок, 10 вересня, відбулося 
перше засідання Вченої ради 
Львівської політехніки нового 
навчального року. Його учасни-
ки зокрема обговорили підсумки 
вступної кампанії та готовність ма-
теріально-технічної бази універси-
тету до нового навчального року і 
стан охорони праці та пожежної 
безпеки у Львівській політехніці.

У липні Львівська політехніка 
посіла сьоме місце в рейтингу 
закладів вищої освіти за по-
пулярністю в інтернеті World 
Universities Web Ranking 2019. 
Австралійська компанія 4ICU, яка 
публікує цей рейтинг від 2005 
року, оцінювала популярність біль-
ше 11 тисяч університетів світу та 
171 виш України за популярністю 
їхніх веб-ресурсів. Наш універ-
ситет покращив свою позицію на 
3 пункти.

Триває конкурс спільних україн-
сько-польських науково-дослід-
них проєктів для реалізування у 
2020–2021 роках. Конкурс, ого-
лошений Міністерством освіти і 
науки України та Міністерством 
науки та вищої освіти Республіки 
Польща, відкрито для будь-яких 
лабораторій чи науково-дослідних 
груп вишів, науково-дослідних 
установ та підприємств обох країн, 
зокрема, молодих вчених і викла-
дачів. Подати пропозицію можна 
до 23 вересня 2019 року.

Очільниця Міністерства освіти і 
науки України має двох нових 
заступників. На засіданні Кабіне-
ту Міністрів заступниками міністра 
призначили начальника обласного 
управління освіти і науки Рівнен-
ської ОДА, колишнього директора 
школи Петра Коржевського та 
керівника Аналітичного центру 
CEDOS Єгора Стадного.

Міністерство освіти і науки Украї-
ни підписало угоду про співпра-
цю з канадською організацією 
Mitacs. Документ дає змогу укра-
їнським дослідникам упродовж 
найближчих трьох років брати 
участь у двох міжнародних про-
грамах, якими опікується Mitacs. 
Українські студенти та науковці 
зможуть працювати над дослід-
ницькими проєктами у вишах 
Канади та за можливості відвіду-
вати воркшопи і семінари знаних 
закордонних експертів. 

За матеріалами МОН та 
інформагенцій
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СТУДІЇ

У ПРОГРАМУВАННІ МОЖНА РОЗВИВАТИСЯ ВІЧНО

Третьокурсник систем штучного інтелекту Михайло-
Іван Філіпенко разом із командою зі своєї спеціальності 
активно долучається до конкурсів, олімпіад, вишколів. 
Цього літа хлопці на Міжнародній літній школі 
з програмування, що відбулася в Ужгородському 
національному університеті, вибороли третє командне 
місце у другій лізі. А коли це число газети вийде у світ, 
уже буде відомо результат другого туру чемпіонату 
світу з програмування.   

Досвід Літньої школи
Разом із Михайлом-Іваном в 

Ужгороді змагався його однокурс-
ник Северин Цяпка та друго-
курсник Арсен Подоба. До 
участі достатньо було зголо-
ситися. Змагалося близько 
50-ти команд, котрі поділи-
ли на дві ліги. У другій лізі, 
де брали участь наші сту-
денти, було понад 30 ко-
манд. Тож можемо впев-
нено сказати, що перегони 
виявилися непрості, а по-
літехніки таки ввійшли до 
найсильніших.  

Загалом Літня школа три-
вала тиждень. Щоранку сту-
денти слухали лекцію, потім 
упродовж п’яти годин вико-
нували завдання, тобто зма-
галися, а ввечері аналізували 
свої роботи.   

Моєму співрозмовникові 
тематика лекцій частково була 
вже знайома (слухав це в уні-
верситеті), однак дещо почув і 
нове. Доводилося виконувати 
завдання різної складності. Їх 
добирали за темами лекцій. 

Михайлові-Івану ця літня 
школа дала новий досвід і знання, 
а також знайомства,  спілкування, 
друзів. На його думку, є чого на-
вчитися у більш досвідчених учас-
ників, які на літньому вишколі не 
вперше.

Обирав фах за 
назвою

Школярем Михайло-Іван дуже 
любив математику і фізику:

— Коли потрапляєш до вчителя, 
який цікаво і зрозуміло пояснює, 
багато знає і мотивує тебе, то його 

предмет неможливо не 
любити. Навіть якщо не 
дуже хочеться, починаєш 
усе розуміти і вчити. І що-

разу складніші задачі 
без проблем підда-
ються розв’язуван-
ню.

Шкільна мате-
матичка не раз 
наголошувала, 
що якщо хлопець 
не вступатиме на 

комп’ютерну спе-
ціальність, то цього ні-
хто не зрозуміє, адже з 
таким математичним 
складом розуму, на її 
думку, треба обирати 
такий фах, щоб засто-
совувати свої знання. 
Позаяк ЗНО з матема-
тики склав на 192 бали, 
то вибір став очевид-
ний. 

Однак куди саме 
вступати, Михайло-Іван 
вирішував довго. Дізнав-
ся про системи штучного 
інтелекту у політехніках 
Львова і Києва.  Зако-

номірно, що обрав Львів, 
оскільки сам львів’янин. 

— Вирішив стати програмістом. А 
спеціальність шукав за привабливою 
назвою. Хотілося, щоб це було щось 
нове і сучасне. Зупинився на СШІ, 
адже три роки тому це була ново-
створена спеціальність. Нас, абіту-
рієнтів, запевняли, що лекції читати-
муть круті викладачі, що до нас на 
пари приходитимуть представники 
ІТ-кластеру, — розповідає студент. 

Співрозмовник запевняє, що його 
очікування справдилися, адже в уні-
верситеті отримує фактично те, що 
обіцяли при вступі.  

 — Знаю, що в освіті є певні рам-
ки, за які особливо не можна вийти. 
Тому якщо вдатися до такого порів-
няння, то ми на спеціальності вщерть 
заповнили ті рамки і щільно дійшли 
до краю — тобто у певних межах от-
римуємо максимально. Знаю, що на 
інших спеціальностях нема стільки 
сучасних підходів, як у нас, —  про-
довжує студент. 

Він розповідає про викладачів, 
які застосовують сучасні підходи до 
викладання, працюють над собою, 
беруть участь у чемпіонатах із про-
грамування та виграють їх, долуча-
ються до фахових заходів, конкурсів, 
змагань. 

Михайло-Іван у всіх командних та 
конкурсних змаганнях бере участь з 
одногрупниками — Северином Ця-
пкою, про якого вже згадував, та Ан-
дрієм Натяглим. Найближча мета — 
потрапити на чемпіонат світу з про-
грамування, щонайменше у півфінал, 
представити там Політехніку.  

Чим цікава спеціальність про-
граміста? 

— Насамперед тим, що у ній 
можна розвиватися вічно. Тут нема 
такого, що осягнув усе — і далі вже 
нецікаво. Програмування постійно 
розвивається, з’являються нові тех-
нології. Головне — мотивація. Тоді 
все можна осилити. 

Ким бачите себе професійно?
— Спершу хочу програмувати 

на фірмі, потім, можливо, стати про-
джекменеджером або й свою ІТ-ком-
панію створити.

А що поза програмуванням?
Михайло-Іван донедавна 

займався карате, у 13 років виграв 
кубок світу. Завжди брав участь у 
чемпіонатах України. А перестав 
тренуватися лише через розбіжність 
із тренером у поглядах на ставлення 
до занять. Нині самостійно ходить до 
залу, аби підтримувати форму.  

Вільного часу хлопець практично 
не має, адже постійно готується до 
якихось конкурсів, ходить на тренін-
ги в ІТ-фірму. 

А ще він любить подорожі. Зав-
дяки тому ж карате об’їздив 13 країн 
світу. Півроку тому з друзями побу-
вав у Португалії. 

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

СТУДЕНТИ ОБИРАЮТЬ ПРИВАТНІ СТРУКТУРИ

Теоретичні знання дають добрі плоди, коли вони підкріплені 
практикою. Нині це дуже проблематичне питання розв’язує 
не лише керівництво Інституту геодезії, а й очільники кафедр, 
самі студенти.

Так, студенти молод-
ших курсів здобувають 
практичні навички на 
львівських теренах та в 
Бережанах, що на Тер-
нопільщині. Старшокурс-
ники вдосконалюють свої 
практичні навички в селі 
Оброшино чи території 
Львівської політехніки. 
Магістри, які вже відчули 
„смак“ майбутньої спе-
ціальності, для практик 
здебільшого обирають 
приватні організації, де 
на сучасній апаратурі 
здійснюють різні дослі-
дження. А ще до послуг 
студентів — постійні су-
путникові станції GPS із 
міжнародним статусом.

Цьогоріч 54 магістри 
стаціонару і заочного 
навчання кафедри када-
стру територій спеціаль-
ності „Геодезія та земле-
устрій“ практикувалися 
за спеціалізаціями „Зем-
леустрій та кадастр“ й 
„Оцінка землі та нерухо-
мого майна“. 

— Семеро магістрів 
погодилися на практику 
у державних установах, 
семеро вчилося оціню-
вати землю та нерухо-
ме майно в Українській 
товарній біржі, а решта 

обрали приватні підпри-
ємства, бо там зарплатня 
(навіть для студентів) чи-
мала, — говорить очіль-
ник кафедри професор 
Лев Перович. — До слова, 
у державних структурах є 
дуже багато вакансій, але 
наші випускники обира-
ють саме приватні з чисто 
фінансових міркувань. 
Студенти  практикуються 
й на нашій стаціонарній 
базі, зокрема у  Галузе-
вій науково-дослідній ла-
бораторії з геодезичного 
забезпечення кадастру 
та управління природни-
ми ресурсами території 
України. Ми стежимо за 
тим, щоб наші практи-
канти, виконуючи цілий 
комплекс робіт, закріпи-
ли не лише теоретичні 
знання з фаху, а й еконо-
мічні та юридичні. За ці 
декілька тижнів вони не 
лише досконало вивча-
ють технічний бік справи, 
а й вчаться комунікувати 
з людьми, погодити ту чи 
іншу документацію, вмі-
ти опрацювати її, прове-
сти експертизу виконаної 
землевпорядної докумен-
тації тощо. Тобто набува-
ють тих  навичок, яких ми 
не можемо їм дати під час 

навчального процесу. Та-
лановитіших із них долу-
чаємо до кафедральних 
робіт і досліджень. Так, 
разом провели інвен-
таризацію земель в Іва-
но-Франківській області, 
у Стрілківській сільській 
раді на Стрийщині. У 
планах — визначення ро-
дючості земель для вста-
новлення їхньої вартості, 
що нині дуже на часі, на-
лагодження співпраці з 
потужним агрохолдингом 
ПП „Ротен“, де студенти 
здобували б практичні 
навички тощо. 

Кафедра тісно спів-
працює з Інститутом сіль-
ського господарства Кар-
патського регіону Націо-
нальної академії аграрних 
наук України (НААН), що 
в Оброшино. На їхньому 
полігоні бакалаври, після 
закінчення третього кур-
су, набувають навичок 
майбутніх технічних пра-
цівників.

— Уже багато ро-
ків упродовж чотирьох 
тижнів керую кваліфіка-
ційною навчально-тех-
нічною практикою, яка 
частково відбувається в 
селі Оброшино, де сту-
денти знайомляться зі 
структурою ґрунту, його 
типом тощо, — розпові-
дає доцентка Віра Сай. 
— А вже у Львівській 
політехніці вони завер-
шують її практикою зі 
землеустрою: вчаться 
складати технічну до-
кументацію, створюва-
ти проєкти, практично 
закріплюють теоретичні 
знання зі застосуванням 
сучасних електронних 
приладів. Дуже задово-
лена нинішніми практи-
кантами: вони спраглі 

знань, хочуть здобути їх 
якнайбільше, особливо з 
програмного забезпечен-
ня, намагаються освоїти 
свою кваліфікацію і пра-
цювати за фахом. Впев-
нена, на старших курсах 
вони наберуться макси-
муму знань, розширять 
свій кругозір і стануть 
добрими фахівцями, адже 
кожен із них працює над 
своїм удосконаленням ще 
й самостійно.

— У моєму студент-
ському житті — це вже 
третя, фінальна практика 
на бакалавраті, — каже 
четвертокурсник Станіс-
лав Гвоздінський. — Всі 
вони були дуже різні й 
кожна мала свою мету. 
Одну практикували у 
Львові, іншу — у Бере-
жанах. Та саме остання 
закріпила наші річні те-
оретичні знання зі спе-
ціалізації, яку ми обрали 
після другого курсу, тоб-
то з кадастру та оцінки 
землі. В Оброшині ми 
брали проби ґрунту і вже 
в Політехніці їх вивчали. 
Також ми обмірювали ді-
лянки на площі Львівської 
політехніки, присвоюва-
ли їм кадастрові номери, 
створювали різноманітні 
мапи, трасошукачами 
шукали підземні кому-
нікації (труби, лінії елек-
тропередач, різні дро-
ти). Скажу відверто, ця 
практика була непроста, 
адже надворі вирувало 
спекотне літо: хотілося 
пірнути у прохолодну 
воду чи сховатися десь у 
тіні густого карпатського 
лісу. Проте ми таки добре 
попрацювали, здобули не 
лише додаткові знання, а 
й велике задоволення від 
результатів практичних 
завдань. До того ж ко-
жен із нас більше зрозу-
мів свій фах, зіткнувшись 
з багатьма його формами 
роботи. 

Катерина ГРЕЧИН
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СТУДІЇ

ЛОГІСТИЧНІ ПРОЄКТИ — ВАЖЛИВІ Й АКТУАЛЬНІ

Від вересня кафедра маркетингу і логістики почала втілювати 
трирічний проєкт „Логістика та управління ланцюгами 
поставок: поширення європейського досвіду“ (Logistics 
andSupply Chain Management: Dissemination of the European 
Experience) — один із 4-х переможців конкурсу програми 
Еразмус+ напряму Жана Моне. Реалізовуватиме його команда: 
завідувач кафедри Євген Крикавський, викладачки — Наталія 
Гайванович, Наталія Чорнописька, Олена Похильченко, Оксана 
Довгунь і Софія Леонова. Про те, як це все відбуватиметься, 
розповідає координаторка проєкту Наталія Гайванович. 

Основне завдання 
програми, яку втілюва-
тимемо, — поширення 
європейського досвіду, 
найкращих європейських 
практик в управлінні лан-
цюгів постачання. Вва-
жаємо, що це підвищить 
зацікавлення та компе-
тентність українського 
бізнесу, впровадження у 
нього європейських стан-
дартів менеджменту, зо-
крема логістики. 

Наша мета — донести 
цільовій аудиторії розу-
міння створення ефектив-
ної логістичної структури 
як важливого чинника, 
що забезпечує зростан-
ня ВВП країни, сприяє її 
інтегруванню зі світовим 
економічним простором, 
формуванню адекватного 
логістичного мислення.

Цільова аудиторія, на 
яку спрямуємо втілен-
ня проєкту, — бакалав-
ри Львівської політехніки 
всіх спеціальностей, а та-
кож учні середніх і стар-
ших класів. 

Студенти всіх спеці-
альностей зможуть слу-
хати додаткові лекції. Їм 
ми запропонували курс 
„Логістика та управління 
ланцюгами постачання“. 
Хочеться наголосити, що 
цей курс буде корисний 
не тільки майбутнім еко-
номістам, а й тим, хто на-
вчається на транспортних 
технологіях, будівництві 
мостів, проєктуванні до-
ріг. Таким чином студен-

ти будуть обізнані з най-
кращими європейськими 
практиками в логістиці 
та управлінні ланцюгами 
постачань, європейськи-
ми стандартами, про-
цедурами і правилами 
логістичної діяльності, 
відповідно до стандартів 
Європейської логістичної 
асоціації, міжнародних та 
національних стандартів. 
Студенти розумітимуть 
суть і роль створення 
ефективної логістичної 
інфраструктури. І фа-
хівці з такими знаннями 
зможуть імплементувати 
європейські принципи, 
правила і стандарти ло-
гістики в різних галузях. 

У рамках проєкту 
організуємо додатко-
ві заходи до щорічного 

Дня логістики, а також 
тематичні конференції, 
зокрема міжнародну 
науково-практичну. За-
цікавлені студенти змо-
жуть брати у них активну 
участь — і слухати чиїсь 
цікаві доповіді, і підготу-
вати власні. Це позитивно 
позначиться на їхніх знан-
нях, тож і відкриє пер-
спективи професійного 
та кар’єрного зростання.

До практичної уча-
сті залучатимемо під-
приємців, менеджерів, 
а також представників 
місцевої влади. Вони чи-
татимуть студентам лек-
ції з логістики, а також 
організують екскурсії на 
провідні європейські під-
приємства, де успішно 
впроваджують передові 

логістичні концепції євро-
пейського рівня. Не менш 
важливе формування єв-
ропейського підходу до 
забезпечення інтегруван-
ня науки, бізнесу і влади. 

Працюватимемо зі 
школярами, щоб вони 
усвідомлено вибира-
ли професію. Їм ми теж 
запропонуємо цікаві зу-
стрічі, лекції профорієн-
таційного спрямування. 
Організуємо літню школу 
у форматі Logistics Week. 

Тоді до університету 
приходитимуть свідомі 
вступники, орієнтовані на 
прогресивні принципи. 

До участі запрошує-
мо всіх охочих. Йдеться 
про зацікавлених у ство-
ренні ефективної логіс-
тичної інфраструктури та 
втіленні найкращих єв-
ропейських практик у ло-
гістиці та управлінні лан-
цюгами постачань.

Чому це все так важ-
ливо й актуально? Від 
ефективності логісти-
ки залежить можливість 
та відкритість країни до 
співпраці зі зовнішніми 
партнерами, збільшення 
інвестування, необхідного 
для зростання економіки. 
Попри те, що в Україні 
є потужний транзитний 
потенціал, ефективність 
його використання, відпо-
відно до світового рейтин-
гу індексу ефективності 
логістики, наразі низька. 
Про це свідчить статисти-
ка: наша країна за останні 
10 років ще не здобувала 
понад 61 місце з-поміж 
160 країн. Цей показник 
свідчить про те, що важ-
ливо глибоко вивчати дос-
від європейських практик. 
Без логістичних знань ми 
не зможемо поліпшити 
логістичну систему кра-
їни, що вкрай необхідно 
для збільшення транзит-
ного потенціалу Європи.

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

ПОЛІТЕХНІКА ЗАОХОЧУЄ ВИПУСКНИКІВ ДО 
РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

Сьогодні маємо нагоду спостерігати, як, об’єднуючи зусилля, 
люди реалізовують найкарколомніші проєкти. Зрештою, щоразу 
більше говорять і про об’єднання навіть потужних корпорацій 
задля того, щоб масштабувати свої досягнення. У Львівській 
політехніці вже багато років залучають випускників університету 
до його розвитку, керуючись принципом: колишніх політехніків 
не буває.

Та віднедавна за об’єднання 
довкола Політехніки не лише ви-
пускників, а й загалом зацікавле-
них у розвитку сучасного універ-
ситету взявся відділ маркетингу 
та інноватики, який очолює Ірина 
Романовська. Вона й розповіла 
про головні завдання, які став-
лять перед собою, та цілі, яких 
хотіли би досягти.

— Минулоріч у жовтні ми по-
чали тісніше працювати з випус-
книками і навіть створили для 
цього спеціальну групу. Та вже 
невдовзі зрозуміли, що не варто 
обмежуватися лише випускни-
ками, і вирішили більше орієнту-
ватися на співпрацю з тими, хто 
зацікавлений підтримувати роз-
виток Політехніки. Побачивши 
бажання долучатися фінаносово, 
почали готувати фандрайзинго-
ву стратегію, — каже Ірина Рома-
новська.

Водночас більше уваги поча-
ли приділяти діяльності студентів. 
Адже молодь має багато ідей, які 
готова втілювати в життя. Відділ 
маркетингу та інноватики отри-
мав майже 30 проєктів, які мо-
жуть бути корисні не лише для 
університету, а й для міста. 

— Тож, натхненні молодіжним 
запалом, ми мали намір створити 
щось схоже на краудфандинго-
вий майданчик — максимально 
простий і зрозумілий у роботі, де 
збиратимемо кошти на їх реалі-
зування. Хоча вже невдовзі з’ясу-
вали, що на ділі це не так легко 
зробити. Адже нам бракує на-
віть рук, щоб адмініструвати цей 
крауд фандинговий майданчик. Бо 
ж кожен проєкт має свою специ-
фіку, тому доведеться неабияк по-
працювати над цим. Тому виріши-
ли відкласти його реалізування, — 
пояснює моя співрозмовниця. 

Перший крок залучення ви-
пускників до втілення задуму 
працівники відділу маркетингу та 
інноватики зробили ще в червні 
під час Форуму випускників По-
літехніки. У межах Вечері в біло-
му презентували три проєкти — 
студентський хаб, студентський 
простір знань і залу Захарієвича 
й збирали на їх створення добро-
чинні пожертви. До їх фінансу-
вання можна долучитися і зараз:  
http://lp.edu.ua/proekty-politehnikiv.

— Насправді, ми не плекали 
ілюзій, що одразу вдасться зі-
брати необхідну суму, адже всі 
проєкти досить вартісні, загальна 
сума — близько 9,5 млн грн. Та 
все ж частину коштів ми зібрали. 
Зрештою, це є додатковим сти-
мулом реалізовувати ці проєкти. 
І, крім цього, тепер ми просто зо-
бов’язані довести справу до за-
вершення. Загалом ми готові роз-
глядати різні варіанти, наприклад, 
для жертводавців, які вкладуть у 
проєкт значну суму, пропонува-
тимемо можливість патронатства. 
У разі, якщо студентським хабом 
зацікавляться якісь фірми, тоді 
зможемо запропонувати їм про-
ведення спільних заходів. Адже 
це буде добре приміщення майже 
в центрі міста. За схожим принци-
пом хотіли б, щоб співпрацювали 
й щодо реконструкції актової зали 
в першому навчальному корпусі. 
Хоча цей проєкт значно масштаб-
ніший і, відповідно, коштовніший. 
Адже це мала б бути повноцінна 
конференц-зала, оснащена су-
часною технікою, — додає Ірина 
Романовська.

Каже також і про те, що коли 
пропонують потенційним жер-
тводавцям доєднуватися до та-
ких проєктів, то люди зазвичай 
це сприймають із приємним зди-

вуванням і відкривають для себе, 
що Політехніка прогресивна в цих 
питаннях. 

— Зазвичай підтримують наші 
ідеї, хоча це не завжди є матері-
альна підтримка. У нас ще наразі 
не настільки добре налаштовано 
механізм. Зрештою, в державних 
університетах України таку прак-
тику не надто розвинуто. Є ендав-
мент-фонд в Інституті міжнарод-
них відносин Київського націо-
нального університету ім. Тараса 
Шевченка. Ми переконані, що 
варто запозичувати досвід закор-
донних університетів, зокрема в 
тому, як вони вміють зацікавлюва-
ти доброчинців та які масштабні 
заходи провадять для них. Спро-
буємо щось подібне реалізовува-
ти і в Політехніці. Маємо спільну 
думку про те, що варто працюва-
ти окремо і з інститутами. Адже 
в них тісніші зв’язки зі своїми ви-
пускниками. Також хочемо вже 
з першого курсу привчати сту-
дентів до того, що в нас діє низка 
спільнот для випускників, зокре-
ма Клуб випускників, Асоціація 
випускників, щоб вони знали: 
після отримання диплома спів-
праця не завершується. Та й, щоб 
отримати лояльного випускника, 
маємо від початку прищеплювати 
любов до університету, — додала 
керівниця відділу маркетингу та 
інноватики. — Ми переконані, що 
в Політехніці можна дуже багато 
цікавого зреалізувати. Адже в нас 
є люди з різним зацікавленням. 
Та передовсім нашу діяльність 
орієнтуємо на студентів, щоб їм 
в університеті було комфортно 
вчитися, розвиватися, а після за-
вершення хотілося б повертатися 
до Політехніки і співпрацювати. 

Наталія ПАВЛИШИН
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11 грудня виповнюється 75 років від дня заснування у Львівській політехніці 
науково-дослідного сектора (тепер — науково-дослідна частина). З цієї нагоди 
започатковуємо низку публікацій про історію НДС. 

ПОЧАТОК НАУКОВОЇ РОБОТИ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ СЯГАЄ 1817РОКУ

Національний університет 
„Львівська політехніка“ — один 
із найдавніших в Україні та Схід-
ній Європі. Цьогоріч ми відзна-
чатимемо 75-ліття від дня за-
снування — 11 грудня 1944 року 
— науково-дослідного сектора 
(НДС) у Політехніці. Безсумнів-
но, цей підрозділ відродив тра-
дицію науково-дослідної робо-
ти університету, яку перервала 
Друга світова війна і поставила 
під загрозу саме існування ін-
ституції. На базі НДС 1979 року 
створили науково-дослідну ча-
стину (НДЧ). Однак, зауважу, 
що науково-дослідна робота в 
нашому навчальному закладі не 
розпочалася від 1944 року, а має 
тривалу історію у дора-
дянському періоді історії 
нашої Політехніки. 

Значний вплив на по-
яву навчальних закладів 
технічного профілю мала 
Велика французька рево-
люція (1789–1799 рр.) та 
війни Наполеона Бона-
парта з європейськими 
країнами. Освітні рефор-
ми кінця XVIII ст. знач-
но знизили домінування 
класичних університетів у 
Франції та створили умо-
ви для виникнення нових 
форм вищих навчальних 
закладів, зокрема й тех-
нічного спрямування: 
École Polytechniquе (з неї 
бере початок традиція 
заснування політехнічних 
шкіл у Європі).

Великі зміни у суспіль-
них відносинах та освіті 
охопили всю Європу, але 
мали різну інтенсивність в 
окремих країнах. Ознакою 
змін стало скорочення 
кількості класичних уні-
верситетів із майже 150 
1700 року до 83 1815 року. 

У Франції їх взагалі ліквідували 
1795 року й лише наприкінці 
XIX ст. відновили. За прикладом 
Франції Наполеон заохочував 
перетворення класичних універ-
ситетів у фахові вищі школи в Іс-
панії, Італії та Німеччині. За спо-
стереженням дослідниці Калини 
Бартницької, у цей час в освітній 
царині Європи активно відбува-
лися процеси „секуляризації, 
бюрократизації і спеціалізації“.

Після низки поразок від 
французьких військ австрій-
ський імператор Франц I вирі-
шив заснувати міцну основу для 
технічної модернізації Австрій-
ської імперії, одним із проявів 
якої стало заснування у Львові 

цісарсько-королівської Реальної 
школи (Realschule). Тоді в Гали-
чині та на решті земель імперії 
Габсбургів домінувала ідея, що 
освіту мають здобувати пере-
важно аристократичні та замож-
ні верстви промислово-торгі-
вельної верхівки суспільства. Ті 
декілька реальних шкіл, які спо-
чатку не були популярні серед 
нобілітету, згодом стали соці-
альним ліфтом для дітей міщан і 
дрібних підприємців середнього 
достатку Галичини.

Поява технічного навчального 
закладу не була б можлива без 
лабораторій, наукових колекцій 
та бібліотеки. Вони стали запо-
рукою прикладного навчання 

студентів та наукової ро-
боти викладачів. Статус 
середнього навчального 
закладу, хоча й природ-
ничого напряму, не доз-
воляв Реальній школі на 
повну силу провадити 
наукову роботу виклада-
чам і їхнім вихованцям. 
За спогадами випускника 
школи Юліана Горошкеви-
ча, у ній не було власного 
фізичного кабінету, тому 
учні щороку відвідували 
фізичну лабораторію уні-
верситету імені Франца I 
(тодішня назва ЛНУ ім. 
Івана Франка), де демон-
стрували функціонування 
пневматичної помпи, а та-
кож „дугу Вольта“ та інші 
електричні прилади. На-
томість у Реальній школі 
був ботанічний кабінет.

Реорганізація навчаль-
ного закладу передба-
чала створення Техніч-
ної академії (Technische 
Akademie), яка мала бути 
осередком не тільки осві-
ти, а й науки. Декретом 
Освітньої надвірної комі-

SS Фрагмент плану будівлі Нормальної школи, 
де був навчальний заклад у 1835 році на площі 
Каструм (зараз — територія Національного 
музею ім. А. Шептицького у Львові. Будівлю 
розібрали у другій половині ХІХ ст.)
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сії від 16 лютого 1844 року пе-
редбачався збір зі студентів 
вступної платні — 2 золотих, 
що мала сформувати фундуш 
(фонд) бібліотеки Технічної 
академії. Також заснували 
фізичну і хімічну лабораторії. 
Остання дозволяла робити 
хімічні аналізи, зокрема й на 
замовлення промислових під-
приємств Галичини. Так, 1851 
року цукровий завод у Тлу-
мачі просив здійснити аналіз 
патоки, а 1853 року тютюнова 
фабрика у Винниках замовила 
аналіз проб поташу, який ви-
користовували для вирощу-
вання тютюну, здійснювали й 
хімічний аналіз мінеральних 
вод у Трускавці. 

Революційні події 1848 
року завершилися катастро-
фічно для Технічної акаде-
мії — пожежа, яка виникла 
внаслідок артилерійського 
обстрілу, знищила бібліотеку, 
де на той час було майже 2 
тисячі томів, колекції мінера-
лів, зразки продукції і товарів, 
лабораторне устаткування. 
Упродовж 1850–1860 років у 
Технічній академії відновили 
і значно розширили лабораторії, 
наукові кабінети та бібліотеку. 
Це спонукало надати академії 
статусу вищого навчального за-
кладу (1871 р.). 

Новими науковими осеред-
ками стали музеї, які діяли при 
кафедрах Вищої технічної шко-
ли (Technische Hochschule). 
Вони мали науково-практич-
не завдання — демонструвати 
роботу відповідних приладів. У 
1894 році при кафедрах налічу-
валось 19 музеїв, зокрема три 
музеї інженерії, два музеї архі-
тектури, музей механіки і теорії 
машин, хімії, фізики, математи-
ки, мінералогії та геології, зооло-
гії і ботаніки, електротехнічний 
музей та інші. Окрім цього, з іні-
ціативи ректора Юліана Медвед-
ського, 1884–1885 навчального 
року розпочали створення двох 
дослідних станцій — нафтової та 
керамічної, які розмістили в бу-
дівлі хімічної лабораторії. Важ-
ливе місце у науково-дослідній 
роботі Вищої технічної школи 
займала астрономічна обсерва-
торія, при якій діяла метеороло-
гічна станція. Її плануванням за-
ймався ще професор Юліан За-

харієвич, який розробляв проєкт 
головного корпусу 1873–1874 рр. 
Та основними стали дві дотації 
по 1700 золотих 1882–1883 рр., 
що дозволило ректорату закупи-
ти астрономічне устаткування в 
міжнародної геодезичної комісії, 
яка погодилася за мінімальну 
вартість передати цінне астро-
номічне устаткування до Львова. 

Важливе місце у науковій 
роботі належало лабораторіям, 
яких наприкінці XIX ст. було чо-
тири: фізична, електротехнічна, 
хімічна та хімічної технології. 
1899 року заснували дослідну 
механічну станцію, проте лише 
1913 року заклали фундамент 
окремого лабораторного при-
міщення, будівництво якого пе-
рервала війна.

Під час Першої світової війни 
(1914–1918 рр.) та наступних воєн 
наукові інституції Львівської по-
літехніки (Politechnika Lwowska) 
зазнали значних збитків. Попри 
складний матеріальний стан, ке-
рівництво навчального закладу 
1923 року продовжило спору-
джувати машинну лабораторію 
і завершило 1927 року. Пара-
лельно заснували радіотехнічну 

лабораторію під керівництвом 
професора Тадеуша Маляр-
ського, але вона через брак 
коштів не змогла розгорнути 
широку дослідницьку працю. 
Дещо пізніше, 1928 року, у бу-
дівлі колишнього виправного 
закладу ім. Марії Маґдалини 
заснували лабораторію тех-
нології поташових солей — на 
це 25 тисяч злотих виділило 
однойменне наукове товари-
ство. Наступним важливим 
науковим закладом стала 
аеродинамічна лабораторія, 
яку 1930 року Ліга протипові-
тряної і протигазової оборони 
передала Львівській політех-
ніці. Після приєднання Ріль-
ничої академії у Дублянах до 
нашого університету постало 
питання про створення меліо-
раційної дослідної станції, яку 
заснували під керівництвом 
професора Яна Лопушансько-
го поблизу Рудок.

Важливе значення для 
навчання і наукового пошуку 
мало спорудження 1929–1932 
рр. будівлі бібліотеки Львів-
ської політехніки за проєктом 
доктора Тадеуша Обмінсько-

го. На 1939 рік тут налічувалося 
близько 90 тис. томів навчальної 
та наукової літератури, половина 
з яких — німецькомовні книги та 
періодика. За рік бібліотеку у се-
редньому відвідувало 40 тисяч 
читачів.

Тож перед Другою світовою 
війною Львівська політехніка 
була одним із найпотужніших 
наукових центрів польської дер-
жави і заслужено користувала-
ся пошаною та авторитетом у 
представників державної влади 
та промисловців. Вибух нового 
світового військового конфлікту 
зумовив поразку Польщі та при-
хід до Львова радянської влади, 
яка мала принципово інше розу-
міння розвитку науково-дослід-
ної роботи у вищих навчальних 
закладах Радянського союзу.

Роман КУЗЬМИН, 
старший викладач кафедри 

історії, музеєзнавства 
і культурної спадщини 

Інституту гуманітарних і 
соціальних наук Національного 

університету „Львівська 
політехніка“

Далі буде

SS Телескоп астрономічної 
обсерваторії кінця ХІХ ст.
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

СТУДЕНТСЬКІ РОКИ — ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ РЕАЛІЗУВАННЯ СЕБЕ В ЖИТТІ

6 вересня Львівський обласний молодіжний центр 
відсвяткував три роки від початку оновленої 
діяльності. Що це за установа, над чим вона працює 
та які можливості пропонує для молоді — розповідає 
очільник Василь Шатрук.

Що таке ЛОМЦ і в чому полягає 
його робота?

— Це державна установа при 
Львівській облдержадміністрації. 
Майданчик для громадських орга-
нізацій, студентської молоді, мож-
ливості навчатися проєктного ме-
неджменту й організовувати проєк-
ти. Ми співпрацюємо з молодіжними 
громадськими ініціативами області 
— просторами, хабами, 
ГО тощо — і допомагаємо 
їм розвиватися.

МЦ створили ще 2001 
року, він виконував роль 
органу, що надає мето-
дично-консультаційну 
допомогу ГО. Там не іс-
нувало жодної проєктної 
організації — лише до-
кументація, соціологічні 
дослідження, створення 
методичок і 50–60-річні 
працівники. Це була така 
установа, що навіть не 
знаю, чи нині я взявся би її перефор-
матовувати. Але молодь не хоче тео-
рії — їй потрібна практика, тому, коли 
2016 року ми переїхали в теперішнє 
приміщення на Винниченка, 12, ви-
рішили не займатися документами, 
бо це нудно. Ці обов’язки переда-
ли бухгалтерові-документоводу, а 
самі займаємося проєктами і мак-
симально практично використовує-
мо свій час. Навички проєктного чи 
івент-менеджменту допомагають у 
житті, адже їх можна застосувати в 
будь-якій професійній галузі. Окрім 
мене, у команді ще п’ять працівників 
і волонтери. Мені 29 років, решті — 
до 25. Наразі маємо хороше примі-
щення: одна із зал має 40 посадкових 
місць, де можна робити презентації, 
лекції, семінари тощо. Ми надаємо 
проєктор, екран, фліпчартну дошку, 
ноутбук, акустику. Будь-яка громад-
ська організація чи студенти мають 
змогу зарезервувати залу й органі-
зувати  свої заходи. На нашій сторінці 

є календар подій, де можна знайти 
вільні дати і забронювати місце. Усе 
це — безоплатно, єдиною умовою є 
те, що захід не може бути політичний 
чи комерційний. 

Розкажіть, будь ласка, про про-
єкти Молодіжного центру.
— Ми долучаємося до чужих про-

єктів, наприклад, відповідаємо за 

волонтерський блок фестивалю „Ві-
тер наДії“, і створюємо власні. 18–20 
вересня, у співпраці з Британською 
радою, у нас буде проєкт „Активні 
громадяни“, спрямований на те, щоб 
молодь втілювала власні ініціативи, 
адже часто їй бракує впевненості чи 
навичок. У жовтні організовуємо мо-
лодіжний форум „НЕформат“ і захід 
для школярів із області „Територія 
успіху“, де вони навчатимуться про-
єктного менеджменту, аби потім у 
своїх громадах реалізовувати власні 
проєкти. Влітку ми втретє проводили 
англійськомовний табір Castle camp, 
що тривав тиждень, і зібрав молодь 
із різних областей, щоб із головою 
поринути в англійськомовне сере-
довище. Також нещодавно стартував 
проєкт „Хочу на радіо“: наша пра-
цівниця, журналістка, ділитиметься 
досвідом, а завдяки партнерству з 
молодіжним Radio Grape у Винни-
ках, охочі зможуть попрактикувати-
ся. Приблизно за два місяці робити-

мемо новий набір учасників. Часто 
їздимо за кордон, аби дізнатися, як 
тамтешні організації співпрацюють 
із молоддю.

Крім цього, маємо постійно чин-
ні клуби, зокрема англійськомовний 
— What’s up, що започаткувала во-
лонтер Корпусу миру США в Україні 
Кетрін Фітч. Це інтерактивний клуб, 
де всі спілкуються англійською, у 
неформальній дружній атмосфері 
вивчають американську та англій-
ську культури, традиції тощо. Ми не 
вивчаємо граматику, хіба що лекси-
ку, бо прагнемо активувати знання, 
набуті у школі, долати бар’єр спіл-
кування, адже просто знати мову 
— недостатньо. Ми не робили віко-
вих обмежень, в основному беруть 
участь студенти, школярі старших 
класів. Збори відбуваються щосе-
реди о 18.30, вхід вільний і без по-
передньої реєстрації. Щопонеділка 
діє арт-клуб. На нашій сторінці у 

фейсбуці ми висвітлюємо 
різні можливості для мо-
лоді не лише від нашого 
центру, а й інших органі-
зацій.

Чи допомагає центр 
із працевлаштуван-

ням?
— Наразі ні, але ми ор-

ганізовуємо профорієнта-
ційні заходи, ознайомлю-
ємо з потребами ринку 
праці, допомагаємо про-
аналізувати свої навички 

і скеровуємо, адже молодь часто не 
знає, куди податися по завершенню 
вишу. Запланували,  що наступного 
року працевлаштування стане од-
ним із пріоритетних напрямів нашої 
діяльності. 

Як можна стати волонтером?
— Це не складно, головне — 

мати бажання. Треба прийти до МЦ, 
заповнити анкету і мати бачення 
того, що ви хочете робити, як роз-
виватися тощо. Ми надаємо волон-
терам можливість набути досвіду не 
тільки в межах нашого центру, а й 
поза ним. Переважно до нас звер-
таються організації, які потребують 
волонтерів для організування захо-
дів, і ми допомагаємо.

Що дає волонтерство у МЦ?
— Ставши волонтером, сту-

дент долучається до нашої спіль-
ноти — активних, прогресивних 
людей. МЦ — державна установа, 
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

але ми — неформальний і дружний 
колектив. Самотужки досягти чогось 
масштабного неможливо — потріб-
но формувати команду, налагоджу-
вати комунікації, заручатися під-
тримкою. Молодіжний центр усе це 
пропонує. Якщо ви маєте ідею, але 
не знаєте, як її втілити, наші фахівці 
проєктно-організаційного напряму 
радо допоможуть. Волонтерство у 

МЦ — це особистісне і професійне 
зростання, можливість повірити у 
власні сили і досягнути бажаного. 
Студентські роки — час для звер-
шень, який треба максимально ви-
користовувати, бо це фундамент 
для реалізування себе в житті. Наше 
завдання — допомогти молоді ви-
користати свій значний потенціал, 
який переважно вона реалізує лише 

на 5–10%. Якщо правильно скерувати 
людину, вона запалюється і створює 
те, що на перший погляд здається 
нереальним. Наші волонтери, які вже 
мають роботу, часто кажуть, що при 
працевлаштуванні їхній громадський 
досвід відіграв значну роль.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

16 ІНСАЙТІВ ВІД ХРИСТИНИ ПЕЛЕНЬО

Здорові звички: як їх започаткувати у своєму житті 
та міцно закріпити, знає нутриціологиня, тренерка, 
фітнес-блогерка і марафоністка Христина Пеленьо. 
Саме про це вона розповідала політехнікам 4 вересня 
на лекції  „Healthy-звички. Скласти план, почати 
і довести до кінця“.  „Аудиторія“ занотувала 
найцікавіше.

1. Звичка не може бути самоціллю, 
вона завжди є інструментом для до-
сягнення мети. 
2. Коли виникає бажання змінити 
життя — хапайтеся за нього! Дов-
гі роздуми залишать вас на тому ж 
місці.
3. Якщо маєте мету — обирайте по-
ступовий шлях. Не хапайтеся за все 
й одразу, інакше ви схожі на жон-
глера-початківця, який узяв 10 куль.
4. Автоматично з’являються лише 
погані звички: ви ж не мріяли гриз-
ти нігті чи пити багато коли. Хоро-
ші звички — це навички, над якими 
треба працювати,  ця робота має 3 
фази. Припустімо, ви захотіли ви-
робити звичку правильно вечеряти. 
Одного дня ви повечеряли нездоро-
вою їжею, а зранку зрозуміли, що 
це була помилка. Це перший етап, 
бо ви вже знаєте, що саме потрібно 
виправляти. Другий етап — це, коли 
ви вечеряєте піцою, але розумієте, 
що не маєте так робити. І третя фаза 
— відмова від шкідливого, а вона 
неможлива, якщо ви не пройдете 
дві попередні. 
5. Звичка виробляється не 21 день. 
Якщо людина ходить 21 день на ми-
лицях, після зняття гіпсу, вона не 
продовжить на них ходити. Ви бу-
дете робити „звичку“ стільки часу, 
скільки вам це буде потрібно.
6. Щодня звітуйте собі, підбивай-
те підсумки — це звичка, яка зро-
била успішним Білла Гейтса. Поч-

ніть розписувати свій вчорашній 
день — так дізнаєтеся, що робите 
насправді.
7. Людина виправдає себе в усьо-
му — це механізм самозахисту на-
шої психіки. Не варто бути до себе 
надто лояльним. Якщо зі заплано-
ваного ви виконуєте лише 30%, то 
настільки ви і є тим, ким хочете 
стати. Ви — це ваші досягнення. 
8. Харчові звички нам нав’язав світ, 
бо йому не вигідно, щоб ми були 
здорові, адже тоді не матимемо по-
треби в ліках. Мертві люди теж не 
потрібні, бо тоді вони нічого не ку-
пують. Ми всі знаємо, які продукти 
шкідливі, для правильного харчу-
вання потрібно просто їх уникати. 
Не треба вивчати поєднання білків, 
жирів і вуглеводів. Спитайте себе: 
що є моя основна проблема? І від-
мовтеся від цього. Подумайте: що 
вам дає погана звичка? І спробуй-
те отримати це здоровим шляхом, 
інакше знову повернетеся до неї.
9. Навчіться собі відмовляти, навіть 
якщо для цього потрібно зробити 
безглузду дію, наприклад, закри-
чати „ні“ чи впасти на підлогу в су-
пермаркеті перед своїм „ворогом“ 
(шоколадом, чипсами тощо).
10. Не варто думати, любите ви 
щось робити чи ні: почніть це ро-
бити і питання люблю/ не люблю 
більше не виникатиме. Ми вважає-
мо, що не любимо щось робити, 
бо просто не вміємо цього. Пе-

регляньте список речей, до яких 
ви категоричні, та почніть їх вико-
нувати, спробуйте полюбити. Мо-
тивуйте себе питанням: а хочу я це 
робити, якщо воно принесе згодом 
користь? 
11. Є 4 базові фізичні вправи, які 
достатньо виконувати, щоб бути 
здоровим: присідання, відтискання 
від підлоги, скручування на прес і 
стрибки. Але це має бути звичкою.
12. Знання — це звичка. Спочатку 
інформація зберігається у коротко-
тривалій пам’яті, щоб перенести її у 
довготривалу, її варто повторюва-
ти. Програма google keep нагадує 
мені кожну відвідану лекцію: через 
тиждень і через півроку після захо-
ду я перечитую законспектоване.
13. Повторюючи для тієї ж мети ту 
саму дію, яка попередньо не приве-
ла вас до бажаного, знову нічого не 
вдасться. Аналізуйте свої помилки 
і реально оцінюйте дальшу роботу.
14. Ведіть „ланцюжок звички“: що-
дня позначайте виконану звичку і 
стежте, щоб ланцюжок не перери-
вався. 
15. Приходьте на лекції, розмов-
ляйте з фахівцями „чистим ли-
сточком“: уявляйте, що нічого не 
знаєте, навіть, якщо це ваша про-
фільна тема — ви отримаєте безліч 
інсайтів, поглядів під іншим кутом 
на звичні для вас речі.
16. Вивчіть свого ворога: що біль-
ше про нього знаєте, то легше його 
„вбити“. Відкиньте хибні переко-
нання (а раптом я почну застеля-
ти ліжко, якщо прокидатимусь на 
півгодини скоріше). Знайдіть свою 
мотивацію. Дізнайтеся перші кроки 
до своєї звички і почніть їх вико-
нувати.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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ПРОСВІТА

„ТОВАРИСТВО, ЯКЕ ЗМІНИЛО ПОЛІТЕХНІКУ“

Шістдесятництво
Перша хвиля ареш-

тів розпочалась у серп-
ні — вересні 1965 року. 
Тоді було заарештовано 
19 осіб, серед них — Іва-
на Світличного, Михайла 
Осадчого, братів Горинів, 
Михайла Косіва, Валенти-
на Мороза, Опанаса Зали-
ваху; Святослава Караван-
ського ув’язнено без суду.

Для О. Заливахи та 
його однодумців — мит-
ців та співавторів (Алли 
Горської, Галини Севрук, 
Людмили Семикіної та 
Галини Зубченко), які до 
150-річчя нашого націо-
нального генія Т. Шевчен-
ка створили вітраж для 
вестибюлю „червоного 
корпусу“ КПІ, рік 1964 
став трагічним. Комісія 
визнала вітраж „на-
ціоналістичним“ і на-
передодні 9 березня 
його знищили. Подію 
комуністичного вар-
варства кулуарно об-
говорювала освічена 
Україна.

Прикметною є бі-
ографія О. Заливахи, 
його хода до україн-
ства. Народився він 
на Харківщині, 1932-
го родина втекла від 
Голодомору на Дале-
кий Схід. Від 1947 р. 
навчався в Ленінград-
ському інституті жи-
вопису, скульптури та 
архітектури ім. І. Рєпі-
на, звідки його відра-
хували за „поведінку, 
негідну радянського 
студента“ — не при-
йшов на зустріч із 
кандидатом у депута-
ти. Інститут закінчив аж 
1960 року.

Про українство заду-
мався, коли навчався в 
інституті і студентка зі 
Словаччини запитала: „А 
звідки ти? До якої культу-

ри належиш?“. 1957 року 
приїхав на практику до 
Косова і захотів бути 
українцем. Як сам казав, 
завдяки шістдесятникам 
зрозумів суть „Москов-
ської імперії“.

5 років (1965–1970) 
відбував покарання „за 
антирадянську агітацію 
та пропаганду“ в Мор-
довському таборі. 200 
мистецьких творів О. За-
ливахи вилучили і знищи-
ли. Згодом вдома, вже в 
незалежній Україні, ство-
рив іконостас з портрета-
ми загиблих товаришів: 
А. Горської, В. Чорновола, 
І. Світличного.

Коли ми разом із відо-
мим львівським колекціо-
нером, головою клубу 
греко-католицької інте-
ліґенції І. Гречком гостю-

вали в інженера В. Во-
лицького, мене вразила 
картина на стіні.

— Це — Заливаха, ще 
малознаний широкому 
загалу цікавий художник.

— Як вдається так 
тонко, у тільки йому при-
таманній манері створю-

вати власне україн-
ський світ?

— Відсидів, мав 
час для роздумів. Те-
пер він ваш земляк: 
Івано-Франківськ, 
Кошового, 20. Тільки 
обережно, за хатою 
стежать „шпіцлі“.

Так потрапила я 
в дивовижний світ 
Опанаса Заливахи з 
його Скорбною Бо-
гоматір’ю, просвіт-
леними чумаками 
і космічними соня-
хами, з життєвим 
кредо: „Все можна 
взяти у чужинця, ок-
рім віри. Віра, взята 
у чужинця, вбиває“.

Подія, яка трапилася 
4 вересня 1965 р. у київ-
ському театрі „Україна“, 
добре відома всім, хто 

хоч побіжно знайомий із 
національним рухом. Тоді 
під час прем’єри фільму 
„Тіні забутих предків“ 
відбувся публічний про-
тест проти нищення укра-
їнської культури. Ініціато-
рами акції були І. Дзюба, 
В. Стус і В. Чорновіл.

Ось як писав про це 
кінокритик та шістдесят-
ник Р. Корогородський: 
„І. Дзюба повідомляє про 

арешти української 
творчої інтелігенції. 
Що здійнялося в залі! 
А на естраді ґебешни-
ки кричать: Провока-
ція! Увімкнули гучно-
мовці, щоб заглушити 
Дзюбу. І тут у двох 
проходах з’явилися 
Василь Стус і Славко 
Чорновіл та закликали 
глядачів на знак про-
тесту встати. Встала 
купка людей. Я огля-
нувся — може 50–60 
людей стояли. Зал 
був набитий — 800 
місць…“.

Ми ще довго, за 
словами письменни-
ка Р. Івашика, були 
„людьми зі страху“. 
Однак, це був пер-
ший публічний про-
тест. У 60–70-ті роки 
в боротьбу за державу 

стали десятки, а мусили 
стати тисячі.

Христина 
БУРШТИНСЬКА,  

голова Товариства 
„Просвіта“ Львівської 

політехніки, професор

Далі буде 

SS О. Заливаха, 
Скорбна Богоматір

SS Знищений вітраж Опанаса Заливахи 

Початок у числі 25
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ГАУДЕАМУС

ПІДВОДНІ КАМЕНІ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ 

Студенти-першокурсники стикаються з проблемами адаптації 
до нового освітнього середовища по-різному: хтось був 
готовий до труднощів, а хтось плекав ілюзії…

До прикладу, чимало 
студентів із маленьких 
містечок, сіл були впев-
нені, що мегаполіс зустрі-
не їх так само, як і рідне 
місто чи село. І лише при-
їхавши, почали розуміти, 
що відмінність доволі від-
чутна. Транспорт, спосіб 
життя, навчання у виші — 
все це для них нове.

Анастасія Іванчук, сту-
дентка Інституту права та 
психології з Волині, яка 
навчається на другому 
курсі, поділилася своїми 
враженнями про початок 
навчального року: 

— У перший навчаль-
ний день я запізнилася 
на урочисте посвячення. 
Просто в Луцьку марш-
рутки їздять з інтервалом 
10–15 хвилин, а у Льво-
ві мені довелося чекати 
більше 40 хвилин, далі 
через незнання міста я 
взагалі заблукала... Коли 
збиралася на навчання в 
місто Лева, то була спов-
нена ілюзій про веселе та 
легке студентське життя, 
проте вже з перших днів 
навчання зрозуміла, що 
помилялась, оскільки 
жити самій у великому 
місті для мене важко. 
Я сумувала за рідними, 
почувалася самотньо, до 

того ж із сусідками у кім-
наті склалися не найкращі 
стосунки. Проте нині мені 
це все здається дрібниця-
ми: я знайшла в собі сили 
перебороти страхи та йти 
до мети, попри все.

Ще одна з проблем, 
яку відчуває більшість 
першокурсників, — не-
влаштованість по-
буту. Здебільшого 
кожен із них звик 
до комфортного 
життя вдома, тож  
сподівався на такі 
ж умови й у гур-
тожитку. Студент-
ка третього курсу 
Інституту комп’ю-
терних наук та 
інформаційних 
технологій Софія 
Нагірна поділилася згад-
ками про початок свого 
студентського життя, а 
саме — про перше вра-
ження від нових „апарта-
ментів“: 

— Я звикла жити вдо-
ма, де завжди чисто та 
затишно. Як виявилося, 
дарма сподівалася, що 
умови в гуртожитку бу-
дуть такі ж. Від нових 
„апартаментів“ мене охо-
пили розчарування та від-
чай. Я не знала, що мені 
робити та як жити у таких 

умовах. Я плакала і бла-
гала батьків забрати мене 
додому. Та все виявилося 
не так страшно, як мені, 
ще зовсім юній, тоді зда-
валося. Батьки допомогли 
нам із ремонтом кімнати, 
а ми зі сусідками на диво 
швидко налагодили по-
бут. І тепер наша кімнатка 

для нас наче рідна, адже 
там ми пережили свої 
перші сльози та розчару-
вання від нового життя і 
завдяки їй ми навчилися 
бути самостійними.

Із проблемами сти-
каються й учорашні від-
мінники та медалісти, 
які звикли бути гордістю 
школи та отримувати 
лише найвищі оцінки, а 
зараз потрапили у рівні 
умови з іншими, менш 
успішними студентами. 
Новим викладачам бай-

дужі їхні ко-
лишні оцінки 
та медалі, вони 
оцінюють їх „із 
чистої сторін-
ки“ з огляду на 
старанність і ре-
зультативність, 
що неабияк обу-
рює відмінників, 
котрі звикли, що 
вони — найкра-
щі. Адже тепер 
не діє „репута-
ція“, потрібно 

заробляти авторитет ста-
ранністю та знову сідати 
за підручники. 

Марія Ольхова, сту-
дентка четвертого курсу 
Інституту телекомуніка-
цій, радіоелектроніки та 
електронної техніки, роз-
повіла свою історію: 

— Я переїхала до 
Львова з маленького мі-
стечка. У школі завжди 
мала  високий результат, 
медалістка, виборюва-
ла призові місця на всіх 
шкільних олімпіадах. Сло-

вом, гордість 
школи. Навчан-
ня в університе-
ті я розпочала з 
упевненістю, що 
отримуватиму 
„відмінно“ без 
жодних зусиль 
та буду найкра-
ща студентка 
потоку. Але все 
не так просто: 
новим викла-

дачам було байдуже, як 
ми вчилися колись, вони 
оцінювали нас із чистого 
аркуша. Декілька непідго-
товлених семінарів (адже 
думала, що все можу за-
пам’ятати і без записів, а 
насправді забула) — і ось 
я у топі низового рей-
тингу. Пам’ятаю, як гірко 
плакала, коли отримала 
за семінар „незадовіль-
но“, адже це було для 
мене вперше. А також, 
через мою надмірну са-
мовпевненість, я зіткну-
лася з іншими пробле-
мами в групі: виявилося, 
що хвальків не люблять. 
Проте з часом усе нала-
годилось. Я зрозуміла, 
що не важливо, які оцінки 
ти отримував, а важливо 
те, наскільки ефективно 
ти вчишся нині, адже від 
цього залежить твоє май-
бутнє.

Анастасія ЗАДОРОЖНА, 
студентка  

другого курсу ІНПП
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КУЛЬТУРА

„МИ ДВІЧІ СПІВАЛИ НА БІС,  
ТА ЛЮДИ ХОТІЛИ ЩЕ“

Розпочати осінь можна по-різному, головне — робити 
те, що вмієш і подобається, та ще й дарує радість іншим. 
Народна хорова капела студентів „Гаудеамус“ Львівської 
політехніки 1 вересня зустріла за кордоном із чудовою і 
вдячною публікою — виступила в церкві Найсвятішого 
Серця Ісуса в іспанському місті Торрев'єха. Екскурсії, 
невеликий виступ на острові Табарка та ще один концерт 
— у місті Рохалес (Іспанія) залишаться у спогадах наших 
студентів надовго.

Подорож до Торрев'єхи пролягала 
цікавими місцями. Зокрема колектив 
заїжджав на батьківщину Моцарта — 
у Зальцбург (Австрія), а також у Кан-
ни (Франція) — хористи пройшлись 
і сфотографувались на червоній до-
ріжці каннського кінофестивалю.

У Торрев'єсі вечірній концерт (ор-
ганізатор і ведучий — Тарас Хом'як), 
під час якого пролунали твори укра-
їнських композиторів „Отче наш“ Ми-
коли Леонтовича, „Аве Марія“ Арте-
мія Веделя та інші духовні композиції, 
викликав у слухачів захват. У другій 
половині виступу „Гаудеамус“ ви-
конав українські народні пісні: „Цві-
те терен“, „Ой дубе, дубе“, „Чом ти 
не прийшов?“, „Хлопці-риболовці“, 
„Ой верше, мій верше“ тощо. З ве-
ликою майстерністю він інтерпрету-
вав знамениту пісню La paloma, яку 
створив у жанрі кубинської хабанери 
іспанський композитор Себастіян де 
Ірад'єр Салаверрі. Наприкінці висту-
пу хорова капела заспівала традицій-
ні західноукраїнські коломийки.

— Люди, які прийшли до церкви 
Найсвятішого Серця Ісуса, сприйняли 
нас дуже добре — була  переповнена 
зала, ми двічі співали на біс, а вони не 
розходилися. Тепер з гордістю можна 

сказати, що ми підкорили іспанську 
публіку, — каже художній керівник 
і диригент народної хорової капели 
„Гаудеамус“ Роман Мачишин, який 
коли вперше приїхав до Торрев'єхи 
шість років тому, закохався у це місто.

Місцева газета Objetivo Torrevieja 
відгукнулася про концерт дуже по-
зитивно — назвала його прекрасним. 
Вона розповіла своїм читачам про 
„Гаудеамус“: створений 1950 року, 
тому наступного року виповниться 
70 років. За свою історію хор брав 
участь у безлічі фестивалів та різних 
музичних заходів, виступав у бага-
тьох містах України та за кордоном — 
у Польщі й Німеччині, репертуар хору 
вміщує музичні твори різних епох і 
стилів. „Хор дуже добре сприйняли 
численні глядачі, які подякували йому 
за чудовий виступ теплими оплеска-
ми“ — підсумовує іспанське видання.

Після дня відпочинку хористи по-
пливли на острів Табарка, де мали 
екскурсію й невеликий виступ. За-
вершальним став концерт у місті 
Рохалес. По дорозі назад в Україну 
колектив відвідав Барселону, Париж 
і Дрезден.

Наталя ЯЦЕНКО

Об’єкти Львова, на яких є іс-
торичні мозаїки та мистецькі 
панно, облікували. Таких 
об’єктів, що розташовані за 76 
адресами, управління охорони 
історичного середовища Львів-
ської міськради нарахувало 
270. По 40-ка з них уже зро-
блено облікові картки, до кінця 
вересня на виконкомі мають 
затвердити перелік та механізм 
їх збереження. У майбутньому 
під час видачі дозволів на місь-
кі забудови зважатимуть на цей 
перелік.

15 вересня у Львові стартує 
масштабний проєкт Ukrainian 
Live Tour „Повернення укра-
їнської класики“. Забута і 
заборонена музика галицьких 
композиторів наживо зазву-
чить у 13 містах України — 
Львові, Тернополі, Хмельниць-
кому, Вінниці, Рівному, Жито-
мирі, Києві, Чернігові, Харкові, 
Дніпрі, Запоріжжі, Кропив-
ницькому, Одесі. Перший кон-
церт відбудеться у Львівській 
органній залі. На різних сценах 
повсякчас гратиме тріо музи-
кантів. Вони будуть виконува-
ти камерні твори Людкевича, 
Барвінського, Воробкевича, 
Кудрика, Нижанківського та ін.

У львівському клубі „Мале-
вич“ 20 вересня виступить 
яскрава й ніжна співачка 
Мята. Концерт пройде в межах 
осіннього міні-туру Україною 
з новою програмою „Ти мене 
кохай“. В його програмі будуть 
як відомі треки — „Запалаєм“, 
„Там, де рай“, „Ніколи“, „Кві-
точка“, „Обмани мене“, так і 
нові. Спеціальним гостем стане 
Ivan Navi, з яким співачка нещо-
давно випустила дуетний трек.

У сквері „На валах“ відкрили 
вуличну виставку під назвою 
„Давній Пліснеськ: минуле, 
сховане під землею“. На ви-
ставці археологи презентують 
попередні результати проєкту 
з комп’ютерної реконструкції 
та створення 3-D моделі Пліс-
неська, одного з найбільших 
городищ Східної Європи. Про-
єкт реалізують за сприяння 
Українського культурного фон-
ду в межах програми „Створю-
ємо інноваційний культурний 
продукт“. Побачити експозицію 
можна до 23 вересня.

За матеріалами інформагенцій
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У ФОКУСІ

ПРО-КІНО: ЗАБОРОНЕНИЙ 
#ДЕРЖКІНОМОЖЕКРАЩЕ

Дисклеймер: думки, що викладені далі, є тільки моєю, автора, 
позицією. Я не закликаю вас до упередженого ставлення до цієї 
стрічки, а пропоную конструктивний діалог. Якщо після перегляду 
цього фільму у вас склалося відмінне від мого враження, — 
висловіть його (пишіть на електронну адресу редакції або на її 
сторінку в фейсбуці). Також зазначаю, що мова в рецензії йде 
не про те, ЩО, а про те, ЯК знято. Мені дуже подобається ідея 
створення кінокартин про життя видатних українців. Але за 
якістю вони не мають поступатися своїм першоджерелам. 

Від 5 вересня у широ-
кий прокат вийшла кіно-
стрічка „Заборонений“. 
Вона присвячена життю 
та діяльності знаного пое-
та, героя України Василя 
Стуса. Режисером фільму 
є Роман Бровко; сценари-
стами — Сергій Дзюба та 
Артемій Кірсанов, котрі до 
цього разом уже виступа-
ли в такій ролі в картині 
„Позивний Бандерас“. 
Кошторис проєкту стано-
вить 38,5 млн гривень, із 
яких 19,3 млн — державні. 
Але попри все це фільм, 
на мою суб’єктивну дум-
ку, є провальний. Пояс-
ню — чому.

Перш за все, слід усві-
домити, що стартовим 
матеріалом у творців була 
біографія людини, чиє 
життя настільки перепов-
нено подіями, що зава-
лити проєкт було майже 
неможливо. По-друге, 
треба зрозуміти, що ме-
тою фільму (власне, чому 
на нього й виділило гроші 
мінкультури) була пропа-
ганда української культу-
ри та мови.

Почнемо з першого. 
Ледь не головною про-
блемою всієї стрічки є 
те, що вона показує нам 
не те, що треба. Замість 
нецікавого скетч-шоу про 
випадкові та, відверто, 
не найцікавіші моменти з 
життя В. Стуса, нам мог-
ли б показати його пер-
ший арешт та 9 місяців 

в ізоляторі, його участь 
у Гельсінський спілці, чи 
початок дисидентства. У 
фільмі ж усе бунтарство 
поета зводиться до спа-
лювання радянської пре-
си в парку та випадів у 
бік міліції. Так, ми бачимо 
знайомство Стуса з його 
майбутньою дружиною, 
але навіть до цього є пи-
тання… Отже, як мінівис-
новок, із показом справді 
важливих, характерних 
моментів із життя україн-
ця творці „Забороненого“ 
не впоралися.

Перейдімо до другого 
пункту: чи змогли Роман 
Бровко і компанія якось 
сприяти популяризації 
української культури та 
мови? Моя відповідь: ні. І 
справа навіть не в тому, 
що сам Стус вийшов віч-
но сумною, із постійними 
стражданнями людиною, 
а в тому, що за російсько-
мовними персонажами 
реально цікавіше спосте-
рігати. І саме на цьому 
моменті ми плавно підхо-
димо до кореня всіх лих 
картини — сценарію.

Структурно „Забороне-
ний“ поділено на три фази: 
до суду, суд, ув’язнення. 
До того ж, друга з них по-
при потенціал, взагалі не 
потрібна фільму! У ній не 
відбувається майже нічо-
го, а додали її туди лише 
тому, що адвокатом Стуса, 
котрий активно підтриму-
вав усі обвинувачення, був 

Віктор Медведчук. На пев-
ному етапі зйомок сцену 
суду було видалено з пла-
ну, через що багато людей 
висловили своє занепоко-
єння. Як результат — суд 
до фільму повернули, але 
адвоката поета ВЗАГАЛІ 
ніяк, окрім як адвокатом 
не називають. 

Але вишенькою на тор-
ті для мене став головний 
злодій фільму — директор 
тюрми. Його хотіли зро-
бити карикатурно злим. 
Настільки, що в одній зі 
сцен він просто похмуро 
дивиться кудись під мото-
рошну мелодію. Але актор 
Олег Масленніков створив 
на екрані такого собі Ган-
са Ланду, чи Доктора Зло 
— він краде кожну сцену зі 
своєю участю. Звичайно, 
як і в будь-якого поряд-
ного негідника, в нього є 
прихвостень, котрий теж 
відрізняється особливим 
злодійством. І щоб зроби-
ти їх іще більш поганими в 
очах глядача, їх зробили 
геями… Тобто в уяві Сер-
гія Дзюби та Артемія Кір-
санова, це повинно було 
б додати їм ще більше не-
гативних балів? Але й тут 
прокол! За їхніми стосун-
ками і за тим, як вони їх 
приховують, спостерігати 
цікавіше, ніж за головним 
героєм! В їхню драму ві-
риш навіть попри їхнє ка-
рикатурне негідництво. В 
драму Стуса — ні. І тепер 
поясніть мені, в якому 

місці це пропаганда укра-
їнської мови та культури?

Додайте до цього ще й 
проблеми зі звукозведен-
ням, одноголосий пере-
клад усієї російської мови 
в одній половині і субти-
три в іншій, рваний мон-
таж та очевидні недоліки 
постановки. 

Так, сам факт створен-
ня фільму про Василя Сту-
са та подібних йому по-
статей — це дуже добре. 
І звичайно, мені б хотіло-
ся, щоб із кожним роком 
подібних стрічок виходи-
ло дедалі більше. І навіть 
якщо більшість із них буде 
такої якості — прекрасно: 
наше кіно вчитиметься на 
власних помилках. Але 
лобіювати всі продукти 
Держкіно, якими б вони 
не були, виключно за те, 
що їх зроблено в Україні, 
та (або) українською мо-
вою — безвідповідально. 
Це все одно, що ставити в 
один ряд „Кобзаря“ і тек-
сти групи „Тік“.

Хтось із читачів може 
подумати, що я проросій-
ський агент, або ж просто 
критикую все українське. 
Але це не так. Мені не бай-
дужа доля українського 
кіно. І саме тому я суво-
ро ставлюся до подібного 
потурання. До того ж мені 
цікаво, чому майже 20 млн 
гривень наших із вами по-
датків було витрачено на 
такий фільм. Я хотів би, 
щоб і глядачі відповідаль-
ніше ставилися до свого 
часу і грошей, саме тому 
вдруге на цей фільм не пі-
шов би; якщо ви все ж таки 
подивились і підтримуєте 
мою думку, поширюйте в 
мережах хештег #держкі-
номожекраще. Пам’ятай-
те, що тільки суспільним 
резонансом можна досяг-
ти поставленої мети.

Микита ГАВРИЛЮК
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

 ORDNUNG UND VERBOTE
За два місяці пере-

бування в Німеччині 
я сповна відчула, що 
таке порядок та забо-
рона. Ці два німець-
кі слова — Ordnung і 
Verbote — ідейні стриж-
ні, які визначають життя 
насельників, створюють 
своєрідний код мен-
тальности та є марке-
рами їхньої сутности. 

Ordnung (порядок). 
Щодо порядку, то всі, 
хто хоч трохи довше 
мешкав у цій країні, зна-
ють про сміття. Ні, сміт-
тя — це не проблема (як 
у Львові з відсутністю 
сміттєпереробного за-
воду), це сутність нім-
ців, бо всі відходи в них 
мусять бути в бездоган-
ному порядку. Кожну 
річ, яка йде до смітника, 
треба посортувати від-
повідно до 6-ти смітни-
ків. У підсумку: в один 
контейнер кидаємо бі-
ологічне сміття, тобто 
харчові відходи (без по-
ліетиленового мішка!), в 
інший — скло (яке тре-
ба перед тим помити), в 
інший — пластик, ще в 
інший — папір, ще в ін-
ший — метал, в остан-
ній контейнер — усе, що 
залишилося після такого 
сортування. Цей поря-
док порушити не мож-
на, бо на кожному сміт-
никові вказано номер 
будинку, тому, якщо ми 
не посортували відходи, 
то, звісно, буде штраф 
(немалий!). Великий 
роздрук нам сповіщав, 
що сортувати сміття по-
трібно обов’язково.

Бездоганний порядок 
німці тримають у саду 
довкола будинку (трава 
щодня полита, сходи та 
вікна протерті), на зу-
пинках автобусів (уже 
о 6.00 кожна лавка і все 
довкола помито яки-
мось шампунеподібним 
засобом), біля тих са-

мих смітників (які чисті, 
а довкола них часто по-
саджено квіти).

Точно встановлено-
го порядку дотримано 
для руху транспорту. 
Наприклад, наш авто-
бус відправлявся о 7.59, 
тому, якщо ми одного 
разу були за 10 метрів 
до автобуса, то він нас 
чекати не міг, бо це не 
порядок… (хоча потяги 
можуть спізнюватися 
навіть на годину). Крім 
цього, жоден водій не 
рушить із місця, доки всі 
не куплять квитки (їхати 
і давати решту — це для 
них дія нереальна). А 
коли дитина гримнула 
кріслом в автобусі, то 
водій зупинився і ска-
зав, що це порушено 
Ordnung!

Verbote (заборони). 
Це ще краще слово для 
німців, ніж попереднє. 
Заборони постійно су-
проводжують у Німеч-
чині все. Наприклад, 
неподалік нашого бу-
динку був гараж, на 
якому напис виглядав 
так: „Заборонено під-
ходити, заборонено 
дивитися, заборонено 
будь-що ставити, за-
боронено поруч стоя-
ти“. Варто собі уявити, 
що ми мешкали в селі, 
де місця предостатньо, 
але гараж є приватною 
власністю, тому забо-
ронено, напевне, навіть 
дихати біля цієї споруди.

Оскільки наша дити-
на ходила в літню шко-
лу, то вчителька сказала 
про заборону підходи-
ти заблизько до дітей і 
про категоричну забо-
рону доторкатися будь 
до чого, що не є твоїм. 
Наша дитина взяла руч-
ку іншої дитини, тому 
маму було викликано до 
директора, яка сказала, 
що це вперше в їхньому 
шкільному житті хтось 
порухав чужу ручку, а 
це заборонено, та як 
підсумок узагальнила: 
„Їдьте в Україну і ро-
біть, що хочете!“. Як тут 
не згадати нашу львів-
ську школу, де загубле-
на чи забута ручка не 
є жодною проблемою 
(двоє-троє, а то й біль-
ше, дітей відразу тобі 
позичать свою і навіть 
не згадають цей факт 
як щось особливе).

Є заборони, сформу-
льовані красиво. При-
міром, перед школою 
був напис: „Любі бать-
ки! Дякуємо, що ви нас 
привели, далі ми самі!“. 
Інші заборони — катего-
ричні. Якщо ти вийшла 
на велосипедну доріж-
ку, то це катастрофа, 
напевне, всесвітня, бо 
це заборонено. Тому 
німці реагують на та-
кий (з огляду на їхню 
ментальність) жахливий 
вчинок теж нервово-не-
стерпно. Також, якщо 
ми купили морозиво у 
вафельці (воно на 1 евро 
дешевше, ніж у посуді), 
то далі знову йде забо-
рона, бо заборонено в 
тому ж таки кафе сідати 
за столик та їсти (ми ж 
не заплатили за обслу-
говування, а за нами 
доведеться, можливо, 
витерти стіл).

Отож, якщо є напис 
про заборону курити, 
то його виконують; якщо 
заборонено клеїти лис-

тівки на автобусній зу-
пинці, то листівок там 
теж нема; якщо забо-
ронено купатися, то ні-
хто у воду не лізе; якщо 
заборонено пити воду 
з крана, то її не п’ють; 
якщо заборонено спіз-
нюватися в школу, то 
ніхто не спізнюється (бо 
двері школи замикають 
і шлюс!!! (тобто, все). 
Реально, заборони на 
кожному кроці… І диво-
вижа — всі все викону-
ють…

Складно уявити, як 
у Львові, наприклад, 
написали б стільки за-
борон щодо всього, 
складно й уявити, щоб 
був усюди такий поря-
док. Але точно знаю, що 
наша дитина дасть іншій 
не лише ручку, а й зо-
шит, і дитячу машинку, і 
навіть шматок канапки… 
Знаю, що в нас таки тобі 
допоможуть знести ві-
зочок з дитиною (в Ні-
меччині це річ нереаль-
на). Отож, Німеччина в 
побуті — це не Україна, 
хоча нам треба конче 
хоч трохи більше і по-
рядку, і заборон!

Р. S., або, як кажуть 
українці, з іншої бочки: 
на німецькому летовищі 
мене нехотячи зачепив 
ліктем „русскоязичний“, 
який відразу сказав: 
„Entschuldigеn Sie bitte“. 
Я у відповідь: „Alles gut“. 
На німецькій землі живе 
тільки німецька мова — 
це знають усі. Такий по-
рядок не спадає на дум-
ку порушити абсолютно 
нікому. Якось важко про-
вести аналогію (щодо 
мови) з Україною…

Оксана МИКИТЮК, 
доцент катедри 

української мови 
Національного 

університету 
„Львівська політехніка“
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

„МАКСИМАЛЬНО ВИКЛАДАТИСЯ 
ВІД СТАРТУ ДО ФІНІШУ“

На Чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное 
серед юніорів та молоді до 23 років у румунському 
місті Пітешті одну з бронзових медалей Україні приніс 
заплив байдарки-четвірки. У ній був другокурсник 
ІСТР Юрій Зуб.

— Торік я виграв пер-
ший чемпіонат України й 
поїхав змагатися на чемпі-
онат Європи. Виявилося, 
що був добре підготовле-
ний, тож здобув бронзу. 
На чемпіонаті світу посів 
четверте місце на олім-
пійській дистанції 200 м у 
байдарці-одиничці. Цьо-
горіч на такій же дистан-
ції виграв і Кубок Укра-
їни, та відбір на чемпі-
онат Європи програв. 
Зате скомпонувався зі 
ще трьома сильними 
хлопцями й переміг на 
чемпіонаті України. На 
чемпіонаті Європи ми 
з ними відразу потра-
пили до фіналу, однак, 
пливучи другими-тре-
тіми, за три секунди 
до фінішу переверну-
лися. На чемпіонаті 
світу потрапили у фі-
нал через півфінал і 
не розраховували на 
медалі. Всі домови-
лися, що попрацю-
ємо максимально 
і спробуємо дійти 
до кінця. Намага-
лися не відстава-
ти від лідерів-нім-
ців. Мені спочатку 
здавалося, що пливе-
мо восьмі, проте виявилося, що ні 
— другі. На останніх метрах угорці, 
для яких веслування — національ-
ний вид спорту, випередили нас. 
Часові розриви між човнами були 
мінімальні — ми виграли в екіпажу 
збірної Росії 22 тисячних секунди. 
Взагалі, останні десятиліття укра-
їнський човен юніорів не потрапляв 
до призерів.

Як вдалося зібрати команду, 
що працювала б злагоджено 

й успішно?

— Ми знали один одного ще зі 
спортивних зборів і мали два мі-
сяці на підготовку, узгодження дій 
між собою. Комбінували учасників 

човна, визначали, хто дода-
ватиме йому стійкості, хто 
сильніший. Допомагали нам 
у цьому власні тренери й 
тренер збірної України.

Яку роль Ви віді-
гравали?
— Перший весляр, 

який на носі чов-
на, задає ритм, 
другий — з ним 
синхронізується, 
останній (а це як-

раз був я) має дбати 
про те, щоби човен не 
хитало, і максимально 
вкладатись у змагаль-
ний процес від старту 
до останніх метрів. Хоч 
важко, ти вже не можеш, 
але мусиш дійти до фі-
нішу.

То Вам було найваж-
че?
— Ні, важко було всім, 

бо це командний човен. 
Просто останній весляр 

— силовий і мусить допо-
могти човну розігнатися, 
а зусилля у першій поло-
вині дистанції другу її по-
ловину робить для нього 
важчою. Хоча на чемпіо-

наті світу все було так, „як книжка 
пише“: рівномірність швидкості, а 
незадовго до фінішу — максималь-
ний темп, максимальне вкладання 
сил.

Ви цим видом спорту займає-
теся віддавна?

— Уперше сів у човен 2012 року. 
Сподобалося, та професійно став 
займатися в училищі фізичної 
культури. Поїздки на збори й тре-
нування дали мені рівень області 
й України. За два роки навчання в 

ЛДУФК досяг рівня ще вищого. Ос-
танній рік, коли я вже в Політехніці, 
результативний, допомагає мені і 
в навчанні, й екіпіровкою Оксана 
Залізко.

Де тренуєтеся?
— Восени тренувався в 

Обухові. Взимку — у Туреччині на 
каналі біля моря. Потім — знову в 
Обухові. До чемпіонату світу го-
тувався на Львівщині у Добротво-
рі — побутові умови там могли би 
бути ліпші, та спортивні — цілком 
пристойні. Між зборами готувався 
на озері в Наварії. На Львівщині з 
човнами проблематично. Суперни-
ки — на човнах нового покоління, 
які ліпше розганяються, сидять у 
воді, тримають хід, а я — на старо-
му, 2011 року. Тепер мені позичили 
човен збірної України — він і для 
тренувань, і для змагань. Якби чо-
вен був новий, то результати були 
б ліпші. Міськрада обіцяє його вже 
два роки. Торік весла купив за гро-
ші власні й тренера. На чемпіонаті 
світу одна фірма запропонувала 
попробувати їхнє весло, з умовою, 
що якщо воно мені сподобається, 
виступаю у фіналі, то вони мені 
його подарують. Так і сталося.

Які Ваші спортивні особливос-
ті, унікальні якості?

— Велика фізична сила завдя-
ки довготривалій підготовці у залі. 
Єдине, що вона вибухова, бракує 
силової витривалості. Непоганою 
є і швидкість. Підтягнути треба ще 
здатність втримувати її до фінішу. 
Працюватиму над помилками і роз-
виватиму ті добрі якості, що є.

Що попереду?
— Із жовтня, після відпо-

чинку — втягування у тренувальний 
процес. Наступний рік, оскільки 
перейду з юніорів у молодь, може 
бути важкий щодо адаптації. Мені 
здається, у кожного спортсмена є 
мрія поїхати на Олімпійські ігри. 
2020 року вони відбуватимуться у 
Токіо. Гадаю, мені ще зарано бра-
ти в них участь. А ось у наступних 
іграх, які будуть 2024 року в Пари-
жі, — реально, можна до них готу-
ватися. Про результати не думаю, 
бо сама поїздка — це вже великий 
досвід. Наразі хочу наступного 
року добре виступити на чемпіо-
натах і Європи, і світу. Найближчі 
роки буду розвиватися і сподіваю-
ся, що кожна перемога стимулюва-
тиме мене до перемоги нової.

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
1. Портрет художника власного виконання. 
7. Віт ряний млин. 8. Високий світильник, який 
стоїть на підлозі. 10. Напис на монеті. 12. Не-
приємні відчуття в роті від споживання чогось 
кислого, терпкого. 13. Окрема особа, індивід, 
персона. 14. Опера італійського композитора 
Джакомо Пуччіні. 16. Пішохідна доріжка з бо-
ків вулиці, трохи вища від проїжджої частини. 
19. Дерево з м’якою хвоєю, яка на зиму опадає. 
22. Місто в Канаді, де відбувалися Зимові олім-
пійські ігри 1988 року. 24. Невелика булочка, 
що має форму рога. 27. Монета не круглої фор-
ми. 28. Рядовий у військовому флоті. 30. Напис 
на конверті, що вказує на місце призначення. 
31. Істота, яку давні греки зображали з кінським 
тулубом і людською головою. 34. Американсь-
ка кіноактриса, яка зіграла головні ролі у філь-
мах „Клеопатра“, „Хто боїться Вірджинії Вулф“. 
35. Невелика арія, з пісенним характером ме-
лодії. 36. Масові змагання з різних видів спорту.
Вертикально: 
1. Аеродром, обладнаний усім необхідним 
для забезпечення регулярних польотів авіації. 
2. Мексиканська горілка з агави. 3. Дерев’я-
ний брус, закріплений на підлозі під дверима. 
4. Великий прозовий твір художньої літератури. 
5. Сукупність обрядів, що супроводжують релі-
гійну відправу та становлять її зовнішнє оформлення. 
6. Головний учасник кориди. 7. Дворянський титул, се-
редній між графом і бароном у Франції та Англії. 9. Ве-
ликі змагання на гребних або вітрильних кораблях. 
11. Прихильник крайніх поглядів і дій. 14. Уявна лінія на 
поверхні земної кулі, паралельна екватору і віддалена 
на 23027′ від нього. 15. Давньогрецька глиняна посу-
дина зі звуженим дном, високим і вузьким горлом та 
двома ручками. 17. Столиця Латвії. 18. Урочисті обід, 
що влаштовують на честь кого-небудь або на відзна-
чення якоїсь події. 20. Особа, зв’язана з ким-небудь 
довір’ям, відданістю; товариш. 21. Настил із дерев’я-

них дощок для спання, що міститься на певній від-
стані від підлоги. 22. Рідка страва зі садовини та ягід, 
зварених із додаванням цукру. 23. У давньоримській 
міфології герой, який відзначався великою фізичною 
силою. 25. У давньогрецькій міфології богиня кохання 
і вроди. 26. Територія, що становить єдність із погляду 
історії, природних умов, населення. 29. Великий стіг 
сіна, соломи. 30. Велике з’єднання військових кора-
блів. 32. Тимчасове приміщення з тканини, натягнутої 
на каркас. 33. Основна адміністративно-територіаль-
на одиниця у Монголії.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

27

28 29 30

31 32 33

34 35

36

НАШ КАЛЕНДАР
13 вересня — День програміста.
15 вересня — День батька. 
15 вересня — День працівників лісу.

Пам’ятні дати
13.09.1834 — народився Анатоль Свид-
ницький, український письменник.
14.09.1845 — народився Iван Бiлик (Руд-
ченко), український письменник i ет-
нограф.
15.09.1804 — народився Михайло Мак-
симович, український етнограф, істо-
рик i лiтературознавець.

15.09.1907 — помер Iван Тобiлевич 
(Карпенко-Карий), видатний україн-
ський драматург, один iз зачинателiв 
українського реалістичного театру.
15.09.1877 — народилася Олена Куль-
чицька, знана українська художниця.
16.09.1914 — 2500 січових стрільців 
Українського легіону у складі ав-
стро-угорської армії присягнули 
на вірність боротьбі за визволення 
України.
17.09.1853 — народився Михайло Пав-
лик, український письменник, публі-
цист, громадський діяч.
17.09.1864 — народився Михайло Ко-
цюбинський, відомий український 
письменник.

17.09.1939 — радянські війська всту-
пили на територію Західної України 
за пактом Молотова-Ріббентропа.
18.09.1841 — народився Михайло Дра-
гоманов, український історик, етно-
граф i публіцист.
18.09.1875 — помер Олександр Афа-
насьєв-Чужбинський, український 
поет-романтик.
18.09.1929 — народилася Алла Гор-
ська, українська художниця i діячка 
правозахисного руху 60-х років в 
Україні.
18.09.1956 — помер Іларіон Свен-
цицький, український філолог і мис-
тецтвознавець. Створив у Львові На-
ціональний музей.
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