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ВАША ДУМКА

Роман Попович, студент третього курсу 
Інституту енергетики та систем керування:

„Паперовий формат — не 
сучасно“

Не читаю, але бачив кілька номерів. Помітив, що в 
газеті є чимало цікавих статей для студентів, та не
зручно читати її у паперовому варіанті. Доречно було 
б, якби газета в соціальних мережах висвітлювала акту
альні майстеркласи та події для молоді. Також цікавими були 
б лайфхаки для адаптації та навчання загалом.

Ярина Червінська, студентка першого курсу 
Інституту хімії та хімічних технологій:

„Життя студентів від А до Я“
Газета допомагає першокурсникам або тим, хто не 
орієнтується в житті Політехніки, довідатися більше та 
залишатися в курсі останніх подій. Проте, на мою думку, 
в „Аудиторії“ надто багато наукової інформації. Мені ціка
віше було б прочитати більше про діяльність нашого проф
бюро та про можливості наукової діяльності для студентів.

Адріана Дичок, студентка першого курсу 
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Мотиваційні відео — 
запорука успішного 
навчання“

Сучасна й інформативна газета для студентів. Але 
ефективніше розповсюджувати її через інстаграм, 

оскільки переважна більшість молоді використовує цю 
соцмережу та веде активне соціальне життя. Також хотілося б 

більше прочитати про Політехніку та її викладачів. Актуальними були б і мотива
ційні для навчання відео, можливо, лайфхаки від старшокурсників чи викладачів.

Христина Урдей, студентка четвертого курсу 
Інституту економіки та менеджменту:

„Не навчанням єдиним“
Читаю газету, хоч не так часто, як би хотілось, адже 
не завжди є доступ до її паперового варіанту. Хоті
ла б більше дізнатися про цікаві заходи Політехніки 

та Львова. Можливо, поради, куди піти студентові та 
про додаткові можливості для саморозвитку. Також 

актуальними для мене були б теми адаптації до нового 
колективу та про проблеми студентства.

Міркувала й опитувала Анастасія ЗАДОРОЖНА

ЯК „АУДИТОРІЇ“ СТАТИ БЛИЖЧЕ ДО ЧИТАЧА?
8 жовтня тижневику „Ау-

диторія“ виповнилося 73 
роки. Це дуже багато для 
студентського видання! 
Аналогів серед студент-
ських часописів із такою ж 
історією в нашій країні ви 
точно не знайдете.

У чому ж полягає унікаль-
ність студентської газе-
ти? Вона ніколи не старіє. 
Скільки б часу не минуло, 
які б не відбувалися пери-
петії у світі, але студент-
ське життя завжди вирує. 
Постійна жага до знань 
не дозволяє плисти за 
течією, а змушує постійно 
бути в ритмі та в курсі 
всіх молодіжних трендів, 
рухатися так само невпин-
но, як студентське життя, 
котре змінюється майже 
щохвилини.

Головне завдання журна-
лістів „Аудиторії“ — бути 
завжди в центрі молодіж-
ного життя та культури, 
спілкуватися зі студента-
ми, часто навіть надавати 
психологічну розраду спу-
деям, вболівати за успіхи 
Політехніки та не втрачати 
актуальності.

8 жовтня — День газети — 
це завжди особливий 
день, бо стає своєрідною 
позначкою на межі нової 
„ери“ життя газети. Те, 
наскільки різко та часто 
змінювалась та змінювати-
меться тематика видання, 
безпосередньо залежить 
від студентів, адже „Ауди-
торія“ живе в унісон зі сту-
дентами та завжди поруч із 
ними. Вона працює для них 
та ними ж і надихається. 
Саме молодь Політехніки 
змушує тижневик стежити 
за останніми тенденціями 
у молодіжному світі, щоб 
не втрачати своєї актуаль-
ності та читачів.

Оскільки для газети голов-
ним є її читач, то ми вирі-
шили опитати студентів, 
щоб дізнатись їхню думку, 
як нам краще до них на-
близитися.

 m Продовження на сторінках: 9, 21, 25.
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РІВНЕНСЬКІ АТОМНИКИ ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІДОМ
Наприкінці вересня на кафедру теплоенергетики, 
теплових та атомних електричних станцій із 
лекціями завітали провідні інструктори навчально-
тренувального центру ВП Рівненської АЕС Олександр 
Блінов та Олег Мініч (м. Вараш Рівненської області). 
Упродовж тижня вони мали заняття зі студентами та 
викладачами кафедри.

Така форма співпраці — не 
нова. Як розповів завідувач кафед-
ри професор Михайло Семерак, у 
межах договору між НАЕК „Енер-
гоатом“ і Львівською політехнікою 
Інститут енергетики і систем керу-
вання успішно співпрацює з усіма 
чотирма українськими атомними 
електростанціями щодо підготов-
ки фахівців.

— Практикуючі спеціалісти чи-
тають лекції студентам і виклада-
чам регулярно, — каже Михайло 
Михайлович. — Це висококвалі-
фіковані фахівці, які працюють на 
атомних електростанціях, образ-
но кажучи, у центрі енергії. Олег 
Васильович та Олександр Ми-
колайович — інструктори з під-
готовки старшого оперативного 
персоналу, а ми зокрема готуємо 

персонал для роботи на опера-
тивному управлінні АЕС. Людей, 
які можуть працювати за пультом, 
є небагато — приблизно 440 осіб 
в Україні. 

— Заняття відбуваються вже 
четвертий рік, — додає заступни-
ця завідувача кафедри Тетяна Ри-
мар. — Найчастіше до нас приїжд-
жають фахівці з Рівненської АЕС. 
Були також із Хмельницької АЕС. 
Подібні тематики, але є специфі-
ка обладнання, оскільки на Рів-
ненській станції енергоблоки типу 
ВВЕР-440 і ВВЕР-1000, а на Хмель-
ницькій лише ВВЕР-1000.

Лекції читають усім студентам 
спеціальності „Атомна енергети-
ка“, крім першокурсників (їм ще 
бракує теоретичної підготовки), а 
також викладачам.

— Я не називав би наші виклади 
лекціями, — каже Олександр Блі-
нов. — Не хочу применшувати роль 
викладачів, лекція — це теж спосіб 
донести інформацію. Тим паче, що 
завдяки їй можна навчати водно-
час багато людей (тут уже відпові-
дальність за засвоєння матеріалу 
більшою мірою є на самих студен-
тах). А коли маленька аудиторія, 
є можливість контакту з нею. На 
своєму занятті я хотів би побачити, 
що вони мене зрозуміли та хоч ча-
стину моїх знань засвоїли. Це дуже 
важливий момент. Коли я прийшов 
на станцію, мені було 18 років, я не 
мав ніякого досвіду, мав середню 
освіту, але хотів навчатися. І врешті 
став провідним інструктором. Хочу, 
щоб на атомній станції працювало 
якнайбільше людей, які мають уже 
певний багаж знань, мого досвіду, 
щоб вони могли швидше працюва-
ти і розвиватися. 

Доки ми розмовляємо, в Олега 
Мініча — заняття (якраз розпові-
дає про небезпеку вібрації). Сту-
денти не звертають уваги на мене 
й на об’єктив, вони беруть активну 

НАУКА БЕЗ КОРДОНІВ

Кафедри Львівської політехніки (фотограмметрії та 
геоінформатики Інституту геодезії й екології збалансованого 
природокористування Інституту сталого розвитку) успішно 
співпрацюють із кафедрою інженерії довкілля і геодезії 
Природничого університету в Любліні (організовують спільні 
наукові семінари, конференції, пишуть статті, обмінюються 
викладачами і студентами тощо).

25 вересня польські 
бакалаври й українські 
магістри та аспіранти 
цих кафедр зібралися на 
кафедрі фотограмметрії 
та геоінформатики на 
Міжнародному студент-
ському семінарі „Моні-
торинг довкілля засоба-
ми дистанційного зонду-
вання, фотограмметрії та 
геоінформатики“. Тема 

семінару була дуже кон-
кретна, та насправді мо-
лодь обговорювала різні 
аспекти своїх наукових 
досліджень, ділилася 
надбаннями, дискутува-
ла, адже питання збере-
ження природного сере-
довища нині хвилює всіх.

— Коли ознайомився 
з літературою стосовно 
нещасних випадків на 
дорогах міста Любліна, 
то захотілося глибше 
дослідити причини цих 
аварій, проаналізувати, 
як їм можна запобігти, — 
говорить бакалавр чет-
вертого року навчання 
Міхал Мацьонґ. — Почав 
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РІВНЕНСЬКІ АТОМНИКИ ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІДОМ

участь у дискусії, намагаються від-
шукати відповідь на питання. 

— Дуже приємно, що студенти 
вступають у контакт із викладачем, 
відповідають на його запитання, — 
тішиться Михайло Семерак. — Це 
означає, що те, що їм дають наші 
викладачі, вони засвоюють. А те-
пер ще й уявляють собі 
роботу на АЕС. Сьогод-
ні нам показали фільм 
про Рівненську АЕС — 
це перша станція на 
території України, там 
є висока культура ви-
робництва. Є чого по-
вчитися і викладачам, і 
студентам.

— Навіть якщо сту-
денти відповідають 
неправильно, лектор 
наводить їх на „шлях 
істинний“, дає мож-
ливість вивчати документацію, — 
додає Олександр Миколайович. 
— Сьогодні буде оглядове заняття 
щодо насосного обладнання. Гру-
бо кажучи, опис роботи „живого 
заліза“, основні принципи роботи, 
з чим вони стикатимуться, якщо 
виберуть професію енергетика, як 
усунути перешкоди, як працюють 
окремі деталі механізмів. Викла-
дачі університету знають теорію, а 
з практикою не всі стикалися. 

Чи доводилося вам працюва-
ти з випускниками, які свого 

часу слухали ваші лекції?
— Я зустрічав людей, із якими 

мав заняття в Одесі й у Львові. Вони 
вже працюють у нас у Вараші. Пе-
ред тим, як піти працювати на атом-
ну станцію, вони всі беруть участь 
у психологічному тестуванні. Тому 
що освіта і знання не гарантують, 
що людина не розгубиться у відпо-
відальний момент. У такій роботі 
людський чинник надзвичайно важ-
ливий. Ось аналогія: всі знають, що 
після вживання алкоголю сідати за 
кермо не можна, але щодня відбу-
вається 600 аварій, 400 з них — за 
участю п’яного водія. 

— Хочу додати, що всі студен-
ти, які навчалися у нас, здебільшого 
йдуть працювати на атомні елек-
тростанції, — уточнює професор 

Михайло Семерак. — Навіть якщо 
вони не проходять психологічний 
відбір для роботи у машинному від-
діленні, за реактором, вони одна-
ково можуть працювати на станції, 
там є багато іншої роботи. Є допо-
міжні цехи, в яких робота теж дуже 
важлива. В атомній енергетиці се-
редня зарплата більша, ніж в інших 
галузях. Наскільки я знаю, на пер-

шому місці за зарплатою в країні 
газовики, атомники — на другому.

Водночас це робота ризикова-
на…

— У нашому місті люди знають 
про атомну енергетику, про ро-
боту АЕС багато. У ядерній школі, 
створеній з ініціативи інформацій-
ного центру РАЕС, ми викладаємо 
основні принципи роботи АЕС, до-
ступно описуємо роботу станції. 
Ми навчаємо школярів, приходять 
також місцеві мешканці, з довко-
лишніх сіл (найбільше слухачів — 
старшокласники). Вони знають, як 
працює атомна електростанція. 

— До слова, наші студенти теж 
беруть участь у ядерній школі, — 
додає Михайло Михайлович. — Що-
року влітку ми скеровуємо групу з 
п’яти студентів і одного викладача 
на кожну станцію. Вони практично 
живуть життям ядерників упродовж 
цих двох тижнів.

Тетяна Римар, яка відпові-
дальна на кафедрі за співпрацю з 
ДП НАЕК „Енергоатомом“, допов-
нює: 

— 20–21 жовтня запланували 
поїздку на Южноукраїнську АЕС 
(м. Южноукраїнськ Миколаївської 
обл.) — 10 викладачів і 20 студен-
тів. На базі цієї станції вивчати-
мемо гідроакумулюючі станції, це 

для нас дуже цікаво. Рівненська і 
Хмельницька АЕС ближчі до нас, 
ми можемо будь-коли поїхати, а до 
Южноукраїнська поїхати складніше. 
„Енергоатом“ надзвичайно допо-
магає нам інформаційно. Я не маю 
можливості стажуватися на станції 
3‒4 місяці. А зустрічі з фахівцями на 
АЕС і в нас дають нам можливість 
узяти інформацію, презентаційні 

матеріали, проконсуль-
туватися з фахівцями і 
впровадити в освітній 
процес безпосередньо. 
Для мене дуже важлива 
тема — аналіз експлуа-
тування. В ідеальному 
стані, у стаціонарних ре-
жимах обладнання пра-
цює добре. Але бувають 
нестаціонарні процеси, 
ймовірності порушення 
нормального експлуа-
тування — оці моменти 
нам дуже важливо пе-

рейняти від інструкторів і доклад-
ніше обговорити зі студентами вже 
на своїх лекціях у межах спеціалі-
зованих курсів.

Діана Лукащук, четвертокурс-
ниця теплоенергетики, ділиться 
враженнями від занять з атомни-
ками:

— Я з Нетішина Хмельницької 
області. Тому й обрала професію, 
пов’язану з роботою на електро-
станції. Завдяки цим лекціям ми 
дізналися чимало практичної ін-
формації. Набагато краще, що лек-
ція відбувається у форматі  дискусії, 
ми більше розуміємо, коли диску-
туємо.

— Найцікавіше — розповідь про 
машинну залу, як це все працює, які 
можуть бути критичні ситуації, схе-
ми, матеріали, з яких усе склада-
ється, при яких температурах може 
бути розгерметизація, які темпера-
тури неприпустимі, при яких облад-
нання стабільно працює, — каже 
третьокурсник Ярослав Дем’янюк.

— Особливо нам цікаво почути 
погляд з іншого боку, від працівни-
ків АЕС, — доповнює магістрантка 
атомної енергетики Марія Кузь-
мич. — Важливо не лише, те, що 
вони розповідають про свою ро-
боту, а й про те, як працюють, про 
цікаві життєві ситуації.

Тетяна ПАСОВИЧ
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m Закінчення. Початок на 3 с.

збирати статистичні дані 
(а вони були дуже не-
втішні), які переросли в 
презентаційну доповідь. 
Своїми дослідженнями 
і роздумами за допомо-
гою картографічного ма-
теріалу поділився із укра-
їнськими студентами, 
адже нещасні випадки 
на дорозі — наша спільна 
проблема. Окрім цього, 
ці дослідження стануть 
частиною моєї інженер-
ської праці (після захисту 
здобуду фах інженера). 
Я лише на початку шляху 
своїх досліджень, буду 
над ними працювати й 
далі, а коли наберу більше 
статистичного матеріалу, 
то запропоную свою пра-
цю й пропозиції міській 
владі Любліна, щоб вона 
відповідно реагувала. 
Моя робота поєднувала 
геодезію, картографію та 
геоінформатику. Під час 
цієї роботи міг застосу-
вати методи досліджень 
вашої кафедри фотограм-
метрії та геоінформатики 
для розв’язання завдань, 
що перед муніципаліте-
том. Враження від се-
мінару дуже хороші, бо 
зміг не лише презенту-
вати свої дослідження, 
а й довідатися, над чим 
працюють львівські полі-
техніки, познайомитися з 
ними ближче, подружи-
тися. Дуже сподіваюся, 
що молодіжна наукова 
співпраця надалі буде ще 
активніша. 

— У цьому семінарі 
беруть участь студен-
ти напрямів підготовки 
„Геодезія і картографія“ 
та „Інженерія довкіл-
ля“, — розповідає доцент 
Андрій Мазур. — Вони 
дуже активні в науко-
вих гуртках „Екватор“ та 
„Водне господарство“, у 
наукових конференціях 
у Польщі. Результати до-

сліджень студенти вико-
ристовують у своїх інже-
нерських і магістерських 
дипломних роботах. 
Більшість студентів здій-
снюють дослідження під 
керівництвом науковців 
кафедри, спільно з якими 
публікують наукові статті. 
Та бувають випадки, коли 
студенти самі виявляють 
ініціативу, самі збира-
ють дані і досліджують. 
Ходом наукового семі-
нару дуже задоволений. 
Хотілося б подякувати 
від усіх нас керівництву 
Львівської політехніки, 
професорам Володими-
ру Глотову, Олександру 
Дорожинському та Ми-
рославу Мальованому 
за запрошення на ниніш-
ній захід. Маю надію, що 
співпраця наших кафедр 
розширюватиметься.

Аспірантка кафедри 
фотограмметрії та гео-
інформатики Юлія Де-
нис, яка виступала на 
семінарі англійською 
мовою, вважає себе за-
хисницею природи. Юля 
має два дипломи, україн-
ський і німецький, вільно 
говорить англійською, 
німецькою і польською 
мовами. Вона, як вважає 
її наукова керівниця, про-
фесорка Христина Бурш-
тинська, є „ентузіасткою, 
на яких тримається світ“.

— Я цікавлюся моніто-
рингом висихання хвой-
них лісів, який здійснюю 

з допомогою дистанцій-
ного зондування, — каже 
аспірантка. — Ця тема є 
дуже актуальна для бага-
тьох країн світу. Ми ро-
били дослідження в Тух-
лянському лісництві, де 
визначали стан лісів на 
тестових ділянках. Тепер 
опрацьовую методику, за 
допомогою якої можна 
дослідити таке складне 
явище. Оскільки у сучас-
ному світі є проблема з 
екологією, природними 
ресурсами, то вирішила 
виступити перед студен-
тами, щоб вони не лише 
змогли побачити, як дані 
дистанційного зонду-
вання можна використо-
вувати на практиці, а й 
зацікавилися цими про-
блемами, працювали над 
ними, готуючи магістер-
ські роботи. 

Пізнавальними були 
й виступи магістрів ка-
федри екології та зба-
лансованого природо-
користування, що сто-
сувалися вловлювання 
вуглекислого газу з до-
помогою мікроводорос-
тей та зелених покрівель. 
Особливо всіх вразили 
дослідження магістра 
першого року навчання 
Олександри Теслі, яка 
зібрала цікавий статис-
тичний матеріал сто-
совно шкоди „швидкої 
моди“ для людей і до-
вкілля. Свої досліджен-
ня Олександра робила в 
лабораторії за методами 
утилізації вживаного й 
непотрібного одягу.

— Починаючи роботу 
над дослідженням, навіть 
не уявляла, яку величезну 
шкоду для світу створює 
дешевий одяг, — ділить-
ся роздумами Олексан-
дра. — Великі площі за 
кордоном укривають ці 
непотрібні нікому ган-
чірки, що шкодять при-
роді й людині. У світі ця 
тема дуже актуальна. Для 

України ще ні, принаймні 
про неї нічого не гово-
рять та не пишуть, хоча 
вона така ж болюча, як і 
сміття, пластик в океані, 
глобальне потепління. Я, 
приміром, ніколи не ду-
мала, що бавовняні речі 
мають багато пестицидів, 
а вони, як відомо, дуже 
негативно впливають на 
здоров’я людини. Тепер 
знаю сама і кажу друзям, 
щоб купували якісний, 
хоч і дорогий одяг, який 
служитиме довго.

На семінарі йшлося 
теж про 3D-моделі ар-
хітектурних об’єктів, а 
господар заходу. Профе-
сор Олександр Дорожин-
ський висловив думку, що 
на такі міжнародні семі-
нари варто запрошувати 
й студентів-архітекторів.

— У нас із польськи-
ми колегами — схожі 
тематики, тож творимо 
спільну науку без кордо-
нів, — підсумував профе-
сор. — Ми навіть дослі-
джуємо, використовуючи 
однакові технології, тіль-
ки методики у нас різні, 
різна й апаратура. При-
ємно тішить, що в одно-
му із досліджень польські 
студенти скористалися 
нашими геодезичними 
методами лазерного 
3D-сканування моде-
лі очисних споруд. Ця 
наука є на стику наших 
методів дистанційного 
зондування, геодезії з 
інженерією довкілля. До 
слова, в інженерію до-
вкілля входить дуже ба-
гато завдань, про велику 
частину з яких йшлося на 
семінарі. Я особисто ба-
гато сьогодні почерпнув 
нового. Ми ціле життя 
вчимося, тому нині здо-
були додаткову інформа-
цію, спробуємо її вико-
ристовувати у дальших 
дослідженнях.

Катерина ГРЕЧИН

НАУКА БЕЗ КОРДОНІВ
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ПОШУК НОВОЇ САКРАЛЬНОСТІ В АРХІТЕКТУРІ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Асистенти кафедри архітектурного проєктування 
Інституту архітектури Львівської політехніки Ігор 
Хамара та Євген Дацишин перемогли у Всеукраїнському 
відкритому конкурсі на найкращий проєкт створення 
новітнього храму православної Церкви України в 
центрі Львова.

Основна ідея конкурсу, що 
його організувало підприємство 
„Contest“ спільно зі Спілкою архі-
текторів, — розробити проєкт пер-
шого храму новоствореної право-
славної церкви України. 

Участь могли взяти сертифіко-
вані архітектори, які мають свій 
погляд на те, як має розвиватися 
архітектура храмових об’єктів в 
Україні. Оскільки не було додат-
кових реєстраційних внесків, а був 
хороший преміальний фонд, спо-
чатку зареєстрували 32 заяви, але 
подали лише 23 роботи.

Перед оголошенням конкурсу 
організували кілька круглих столів 
(у правлінні Спілки архітекторів, у 
міській раді та на широкому зборі 
парафіян й архітекторів-професіо-
налів), де обговорювали потенцій-
ний список журі. 

До складу журі ввійшли ті, хто 
проєктує сакральну архітектуру, 
працює науково в цій царині та 
представники духовенства Льво-
ва. Тож оцінювали проєкти Ігор 
Кузьмак (архітектор, член правлін-
ня Львівської обласної організації 
НСАУ, керівник ТзОВ „Укрдизайн-
груп“ (UDG)), Олег Боднар (архі-
тектор, професор Інституту архі-
тектури, доктор дизайну, член-ко-
респондент Національної академії 
мистецтв України), Олег Україна 
(архітектор), Юліан Чаплінський 
(начальник Управління архітекту-
ри та урбаністики Департаменту 
містобудування ЛМР, головний 
архітектор Львова), Юрій Столяров 
(головний архітектор проєктів ДПІ 
„Містопроект“, викладач кафедри 
дизайну архітектурного середови-
ща ІАРХ, член правління Львівської 
обласної організації НСАУ), Ігор 
Данчак (член правління Львівської 
обласної організації НСАУ, кан-
дидат архітектури, доцент ІАРХ), 
о. Микола Бобик (парафія Ікони 

Пресвятої Богородиці Скоропо-
слушниці Личаківського району 
м. Львова), митрополит Димитрій 
(Рудюк) (Митрополит Львівський 
і Сокальський, архієрей Право-
славної церкви України) та Андрій 
Москаленко (заступник міського 
голови з питань розвитку ЛМР).

Усі умови, критерії та завдання 
оприлюднили на офіційному сай-
ті підприємства „Contest“. Найго-
ловніше — зберегти традиційний 
силует сакральної архітектури, а 
водночас висловити ці ідеї сучас-
ними архітектурними способами.

Голова Львівської Спілки архі-
текторів Богдан Гой зауважує:

— Проблема, з якою стикалося 
журі під час оцінювання, велике 
розмаїття проєктів — від свіжих 
поглядів, які не надто вписува-
лися в ідею збереження тяглості 
традицій сакрального будівниц-
тва, до більш традиційних, на-
віть ортодоксальних підходів. Ми 
дискутували, адже представники 
церк ви хотіли бачити традиційні-
ші проєкти, яких було небагато, а 
архітектори — модерніші. Деякі 
взірці були аж занадто радикально 
модерні. Спочатку складно було 

віднайти варіант, який задоволь-
няв би всіх.

Одними з особливостей конкур-
су були відкритість і анонімність. До 
кінця жоден із членів журі не знав, 
кому з архітекторів яка робота на-
лежить. Отож обрали найякісніший 
проєкт, який справді можна втілити.

Ігор Хамара розповідає: 
— Ми уважно перечитали умови 

конкурсу та постаралися їх дотри-
матисть. Передусім — православна 
баня. Ми зробили не хрестобанну 
систему, а ротонду. Це також дозво-
ляли. Раніше ми проєктували семі-
нарію Святого Духа на вул. Хуторів-
ці, маємо державну премію в галузі 
архітектури, обласну премію у га-
лузі архітектури імені Левинського 
за готель „Варшава“. Також зробили 
проєкт греко-католицької Церкви в 
Нижньовартовську в Сибіру, триває 
будівництво греко-католицької Цер-
кви в Євпаторії (роботи почалися ще 
до війни). 

Євген Дацишин ділиться думка-
ми, чому саме їхній проєкт здобув 
перемогу:

— Церква, проєкт якої ми зро-
били, доволі класична. Але якщо 
піти на місце, де її будуватимуть, 
можна побачити, що вона гармо-
нійно вписується в те середовище. 
Ми вже так довго живемо в церков-
ному проєктуванні, що тут цікавіше 
реалізування проєкту, ніж сам приз. 
Архітектор — мов губка. Він, куди 
не їде, там завше щось побачить, і в 
його голові повсякчас відкладається 
якась ідея. У нас професійна зорова 
пам’ять.

Пан Дацишин уже понад п’ять 
років працює в університеті та не-
ймовірно щасливий працювати з 
молодими архітекторами. „Молодь 
зовсім інакше думає, а поруч з ними 
й ми починаємо думати по-іншому“.

Нині працюють над каталогом 
усіх робіт, щоб таким чином завер-
шити „архітектурний пошук кінця 
2019-го“ та віднайти сакральність 
архітектури православної Церкви. 
Пошук триває…

Всі охочі можуть переглянути 
роботи учасників конкурсу в Поро-
ховій вежі на третьому поверсі.

Анастасія МИГИДЮК
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СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА —  
        ДЛЯ ОДНОГО ЗДОБУВАЧА

Враховуючи умови чинного порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
Кабінет Міністрів України 6 березня 2019 року 
затвердив Постанову „Про проведення експерименту 
з присудження ступеня доктора філософії“. 
Цьогоріч маємо можливість створити першу разову 
спеціалізовану вчену раду — для захисту тільки одного 
здобувача. 

За такою схемою здобувачі сту-
пеня доктора філософії захищати-
муться до 31 грудня 2020 року, 
якщо раніше, відповідно до Закону 
України „Про вищу освіту“, Кабмін 
не ухвалить порядок присудження 
наукових ступенів спеціалізовани-
ми вченими радами закладів вищої 
освіти (наукових установ).

З метою упорядкування про-
цедури атестації здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії у 
Львівській політехніці відділ док-
торантури та аспірантури разом із 
начальником НДЧ нині працюють 
над розробленням відповідного по-
ложення. Очільниця відділу Олена 
Мукан пояснює: 

— Щоб ініціювати створен-
ня разової спеціалізованої вченої 
ради, першочергово здобувач має 
звернутися до голови Вченої ради 
університету із заявою щодо про-
ведення попередньої експертизи 
дисертації. Вчена рада затверджує 
кафедру, де відбуватиметься фахо-
вий семінар, а також рецензентів. 

У Львівській політехніці може 
проводитись попередня експерти-
за дисертацій тих здобувачів, які 
проходять підготовку в університе-
ті, а за дорученням МОН України і 
для тих здобувачів, підготовка яких 
здійснювалася в інших закладах 
вищої освіти чи наукових устано-
вах.

Якщо є позитивний висновок 
фахового семінару відповідної ка-
федри про наукову новизну, те-
оретичне та практичне значення 
результатів дисертації — здобувач 
звертається із заявою на ім’я голо-
ви Вченої ради вдруге. У відповідь 
на його заяву Вчена рада універ-
ситету призначає голову разової 
спеціалізованої вченої ради та двох 
опонентів. 

Наступний крок — клопотання 
від університету до Міністерства 
освіти і науки України про утворен-
ня разової спеціалізованої вченої 
ради. Упродовж місяця МОН Укра-
їни розглядає клопотання і видає 
наказ, яким офіційно затверджує  
склад цієї ради. Тільки тоді здобу-
вач має право звернутися із заявою 
до голови разової спеціалізованої 
вченої ради щодо проведення його 
атестації.

Разова спеціалізована вчена 
рада формується з п’яти осіб: го-
лова, два рецензенти і два опонен-
ти. Вимоги до них: не менше трьох 
наукових публікацій за останні п’ять 
років за науковим напрямом дис-
ертації здобувача, з них не менше 
однієї публікації у виданнях, проін-
дексованих у базах даних Scopus 
та/або Web of Science. До таких 
публікацій зараховують монографії, 
розділи монографій, статті в періо-
дичних наукових виданнях, що є у 
переліку наукових фахових видань 
України, затвердженому МОН Укра-
їни, або в періодичних наукових ви-
даннях інших держав. Крім цього, 
голова, принаймні один рецензент 
і один опонент повинні мати ступінь 
доктора наук.

Головою разової спеціалізованої 
вченої ради не може бути науковий 
керівник здобувача, керівник (за-
ступник керівника) закладу вищої 
освіти, співавтор наукових праць 
здобувача, рецензент його моно-
графії чи близька особа, інакше 
виникає конфлікт інтересів.

Опоненти мають бути працівни-
ками іншого закладу вищої освіти 
чи наукової установи, при цьому 
вони не можуть бути співробітни-
ками.

Рецензенти, як і опоненти, — 
не мають бути близькими особами 

здобувача, його наукового керівни-
ка або співавторами будь-якої нау-
кової публікації здобувача.

Серед вимог до здобувача — 
успішне виконання освітньо-нау-
кової програми відповідної спеці-
альності, опублікування основних 
наукових результатів дисертації 
щонайменше у трьох наукових пу-
блікаціях. Одну з них необхідно 
опублікувати у періодичному на-
уковому виданні країни ЄС та/або 
ОЕСР. При цьому не зараховують 
статті, опубліковані в одному ви-
пуску; якщо у них повторюються 
наукові результати, що опубліковані 
раніше тощо.

— Щоб забезпечити виконання 
вимог щодо наукових публікацій 
учасників процесу атестації здобу-
вачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії, необхідно перевірити 
публікації і здобувача, і голови, і 
опонентів, і рецензентів, — каже 
Олена Василівна. — У цьому нам 
допомагають працівники науково- 
технічної бібліотеки, які ретельно 
перевіряють факт опублікування 
наукових праць та статуси видань, 
у яких вони опубліковані, та за ре-
зультатами перевірки формують 
відповідну довідку. 

— Важливо також зупинитися на 
питанні академічної доброчесності, 
— додає Олена Мукан. — Виявлен-
ня радою порушення академічної 
доброчесності в дисертації чи пу-
блікаціях є підставою для відмови у 
присудженні ступеня доктора філо-
софії без права її повторного захи-
сту. Перевірка рукопису дисертації 
здобувача в університеті здійсню-
ється відповідно до Регламенту 
перевірки на академічний плагіат 
кваліфікаційних робіт студентів, 
рукописів дисертацій та моногра-
фій, рукописів статей, поданих до 
публікування у періодичних науко-
вих виданнях, у Національному уні-
верситеті „Львівська політехніка“.

Як усе працюватиме, довідаємо-
ся вже незабаром. Очікуємо наказ 
МОН України про створення в уні-
верситеті разової спеціалізованої 
вченої ради для захисту аспіранта 
за спеціальністю 193 „Геодезія та 
землеустрій“.

Тетяна ПАСОВИЧ
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МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ     
В УКРАЇНІ

На вересневій Вченій раді серед тих, хто отримав 
диплом кандидата наук, була полька Домініка Рослонь, 
яка вже третій рік працює на кафедрі політології і 
міжнародних відносин — викладає політологію, 
країнознавство, а в майбутньому має намір знайомити 
студентів зі зовнішньою політикою Польщі.

— До Львова я приїхала шість 
років тому — вступила до аспі-
рантури університету ім. І. Фран-
ка. Перед тим вчилася у Білосто-
ку (Польща), звідкіля родом. На 
бакалавраті була на міжнарод-
них відносинах, на магістратурі 
— на публічному адмініструван-
ні й національній безпеці. Однак 
перший контакт із Україною мала 
ще у студентські роки, коли від-
почивала у Криму. Відтоді мене 
тягнуло до України. А коли при-
їхала до Львова — зрозуміла, що 
в цьому чудовому місті хочеться 
пожити хоча б декілька років.

Рішення Домініки на якийсь 
час перебратися до Львова збіг-
лося з її науковими зацікавлення-
ми — вивченням східного парт-
нерства, відносин України і Поль-
щі. Східне партнерство блискуче 
дослідила у своїй дисертації. Як-
не-як, у Львові мала нагоду ви-
вчити це питання на практиці.

Можливо, маєте українське 
коріння, що так зацікави-

лися Україною?
— Ні, українського коріння 

не маю, але рідні сприйняли мій 
намір позитивно, адже знали, що 
в мене виникають нестандартні 
ідеї і я люблю їх втілювати. Тому 
ніхто особливо не здивувався, 
що тимчасом, коли більшість ви-
рішує їхати на захід, я захотіла 
на схід. Побачила тут можливо-
сті розвитку, втілення наукової 
кар’єри.

Пригадайте свої враження, 
коли починали вчитися у 

Львові.
— В аспірантурі, де менше 

пар, а більше самостійної робо-
ти, треба самому організовувати 
свою працю, писати дисертацію. 

Було важкувато, але водночас і 
позитивно. Я швидко відчула чу-
дове ставлення людей до мене. 
Вони мені багато допомагали. 
Тоді українську я вже добре ро-
зуміла, але ще не говорила, вчи-
лася на ходу.

Які маєте враження від укра-
їнських студентів — тих, із 

якими вчилися, і тих, з якими 
працюєте нині?

— Українські студенти, по-
рівняно з польськими, більш 
наполегливі, мають величезний 
потенціал, з ними цікаво працю-
вати, спілкуватися, розвиватися. 
Сама система навчання, я би ска-
зала, в Україні складніша, ніж у 
Польщі — тут є конкретна про-
грама і змінювати можна не дуже 
багато. Польські програми більш 
гнучкі — викладач сам може пла-
нувати своє заняття, вирішити, як 
приймати іспити (усно, письмово 
чи підготовкою проєкту). В Украї-

ні це відразу визначено програ-
мою.

Домініка захопливо розпові-
дає, як їй подобається у Львові: 
добре почувається тут і любить 
свою роботу, звикла до кафед-
ри, до студентів. Її підтримують 
колеги. Коли потребує допомоги 
— кожен швидко відгукується.

Як Вас сприймають студен-
ти, коли вперше приходять 

на Ваші пари?
— Вони, з одного боку, трохи 

здивовані, з другого — зацікав-
лені тим, чому саме до України 
я приїхала, що мені тут подоба-
ється. Це стандартний набір за-
питань. Загалом студенти мене 
дуже добре сприймають, ми 
легко знаходимо спільну мову. 
Відчуваю між нами контакт.

Що Вас стимулює залиша-
тися тут, тимчасом як 

чимало наших науковців на-
магаються виїхати до країн, де 
краще життя, навіть до тієї ж 
Польщі?

— Насамперед — наукові заці-
кавлення. В Україні, на жаль, аби 
гідно жити, викладацької зар-
плати недостатньо, тому потріб-
но працювати на двох роботах 
(правда, цього семестру наша 
кафедра набрала понад 200 сту-
дентів на спеціальність „міжна-
родні відносини, суспільні кому-
нікації та регіональні студії“, а це 
означає, що є додаткові години). 
Негативно вражає бюрократія 
деяких служб, зокрема мігра-
ційної, коли щороку продовжую 
посвідку на тимчасове прожиття. 
З огляду на це дехто дивується, 
що я тут залишаюся. З другого 
боку, знаходжу в Україні перева-
ги: цікава робота, новий досвід, 
робота зі студентами, які мають 
дуже хороший потенціал. Тішуся, 
що можу розвивати українську 
освіту, вносити в неї нове. Життя 
у Львові допомогло багато зро-
зуміти у досліджуванні східного 
партнерства в зовнішній політиці 
Польщі, знайти відповіді на дея-
кі непрості запитання. Це дуже 
позитивний досвід. Дуже часто 
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в Польщі кажуть, що в Україні 
нема бажання розвиватися, нема 
потенціалу. А я маю чим запере-
чити це.

Яким бачите розвиток даль-
ших стосунків двох кра-

їн-сусідок?
— Хочу, щоб ця співпраця була 

значно краща. Це однозначно. 
Маємо приклад хорошої наукової 
співпраці. Скажімо, нашої кафед-
ри з Вармінсько-Мазурським уні-
верситетом. Хотілося б, щоб так 
само було в політиці та культурі.

Які найбільші перешкоди до 
цього?

— Стереотипи і несвідомість. 
Поширене запитання, яке мені 
часто ставлять на батьківщині: як 
українські націоналісти ставлять-
ся до поляків? Чи тебе у Львові 
ніхто не переслідує? Доводиться 
пояснювати, що все гаразд, що 
до мене дуже зичливе ставлен-
ня. В обох країнах є люди різних 
поглядів, але здебільшого вони 
позитивно налаштовані. Те саме 
стосується оцінювання певних 
моментів із минулого, зокрема 
часів Другої світової війни. Одно-
значно, про це треба говорити, 
але бути максимально об’єктив-
ним. Обидва народи припускали-
ся помилок. Треба це проаналі-

зувати, зрозуміти, чому саме так 
відбулося, як не допустити пов-
торення, пробачити одні другим 
та зосередитися на співпраці.

Які маєте плани на найближ-
чий час? 

— Тепер я на кафедрі відпо-
відальна за програму подвійних 
дипломів бакалаврів, які вчать-
ся на міжнародних відносинах, 
суспільних комунікаціях та ре-
гіональних студіях, тому розши-
рюватиму польсько-українську 
співпрацю в освітній галузі. Тісно 
контактуємо з університетом в 
Ольштині, тому поглиблюватиму 
це. Також хочу викладати студен-
там нову дисципліну — зовнішню 
політику Польщі.

Які маєте зацікавлення, за-
хоплення, хобі?

— Дивитися фільми, читати 
книги (крім польських авторів, 
люблю вашу Ліну Костенко), їз-
дити по Україні. Мене вразило 
Закарпаття. Була в Києві, Одесі, 
Ковелі, Умані, Житомирі, Євпа-
торії, Сімферополі, Севастополі, 
Алушті, а також захоплює Львів-
щина. У Львові мої улюблені міс-
ця — це Стрийський парк і Висо-
кий замок.

Розмовляла Ірина МАРТИН

В Україні знову спробують запу-
стити цифровий студентський 
квиток. Про це зокрема йшлося на 
робочій нараді в Кабінеті Міністрів 
за участю віцепрем’єр-міністра 
цифрової трансформації Михайла 
Федорова та представників МОН, 
МВС та голови правління АТ КБ 
„ПриватБанк“ Петра Крумханзла. 
„Зараз це — експеримент, але зго-
дом можливий цілковитий перехід 
на генерацію студентського лише 
у смартфоні та можливість мінімі-
зувати чи повністю відмовитись 
від друку пластикового посвідчен-
ня“, — повідомили у Кабміні.

Наступного року змін щодо ака-
демічних стипендій не буде, 
позаяк уже є проєкт бюджету, 
сказала міністерка освіти і 
науки Ганна Новосад. Але хоч 
готових рішень щодо цього нара-
зі ще немає, „підходи необхідно 
напрацьовувати“, — додала вона. 
За словами чиновниці, розмір 
академічної стипендії треба збіль-
шувати, але водночас скоротити 
кількість її одержувачів. 

МОН та Google співпрацювати-
муть над покращенням вищої 
освіти. Про це йшлося під час 
зустрічі очільниці відомства Ганни 
Новосад і директора з публічної 
політики та взаємодії з держав-
ними органами Google Вільсо-
ном Вайтом. Зокрема, першим 
кроком стануть онлайнкурси для 
покращення цифрових навичок 
викладачів вишів. Сторони також 
домовилися працювати над адап-
тацією Google-класів для закладів 
вищої освіти. Це допоможе ви-
кладачам краще організовувати 
освітній процес, планувати заходи 
зі студентами тощо.

До 1 листопада триває конкурс 
із відбору команди полярників 
у 25-у Українську антарктичну 
експедицію (УАЕ) на 2020–2021 
роки. Шукають 12 осіб: 7 науков-
ців, лікаря, кухаря, дизеліста- 
електрика, системного механіка 
та системного адміністратора 
зв’язку. Як зазначив керівник На-
ціонального антарктичного нау-
кового центру (НАНЦ) МОН Євген 
Дикий, обмежень до кандидатів 
немає, „головне, щоб кандидати 
чи кандидатки були фахівцями 
за своїми напрямами й мали 
необхідне здоров’я для роботи в 
Антарктиді“. 

За матеріалами МОН 
та інформагенцій

ЯК „АУДИТОРІЇ“ СТАТИ БЛИЖЧЕ 
ДО ЧИТАЧА?

Олексій Харченко, студент другого 
курсу Інституту комп’ютерних 

технологій, автоматики та 
метрології:

„Фідбек — це 
важливо“

Я читаю газету вже давно і вважаю, що в ній 
яскраво виражено студентське життя. На мою 
думку, контент газети цікавий і насичений. Уперше 
про „Аудиторію“ я дізнався в гуртожитку, бо чимало моїх одногруп
ників читали її, згодом зацікавився сам. Проте хотів би бачити газету 
в електронному форматі в соцмережах, це сприяло б швидкому до
ступу до інформації та фідбеку між читачем і журналістами.

m Продовження. Початок на 2 с.
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ПОЛІТЕХНІКА СВЯТКУЄ: ДЕНЬ БІБЛІОТЕК-2019

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у Науково-
технічній бібліотеці Львівської політехніки актори 
Народного театру-студії „Хочу“ Народного дому 
„Просвіта“ зіграли виставу „Тільки у Львові“.

Олена Харгелія, заступни-
ця директора НТБ, відзначила, 
що співпрацювати з театром 
„Хочу“ — це завжди задоволен-
ня, неординарні ідеї та успішний 
результат. 

Дійство розпочалося з неве-
личкого опитування. Актори, щоб 
публіка змогла глибше занурити-
ся в атмосферу заходу, вирішили 
перевірити їх на знання галицької 

ґва́ри, котра відома лише справж-
нім львів’янам. Так нам удалося 
дізнатися, що батяр — це особа, 
яка має дивні погляди і робить 
непередбачувані вчинки, авантю-
рист, гульвіса. А чи знали ви, що 
Юзунею батяри називали всіх па-
нянок, пуцувати — означає чисти-
ти, натирати, фрезієрка — це пе-
рукарка? На ці та інші запитання 
жваво реагували відвідувачі.

Сюжет вистави — батярське 
життя 30-х років. Тут є все — від 
зустрічей батярів з Юзунями до 
зовнішності та проблем, із якими 
вони стикалися. „Є у батяра одна 
проблема — він і красивий, і ро-
зумний, але може сказати якусь 
бздуру“, — зауважив актор теа-
тру. Під час дійства нам вдалося 
також дізнатися, що найцікавіши-
ми в газетах 30-х років, на думку 
львів’ян, були сторінки про моду 
для панянок. Львів’янки — знані 
модниці та завжди переймалися 
зовнішнім виглядом. Колориту ба-
тярським танцям додала й пісня 
Віктора Морозова „Прошу пані“, 
котра влучно підкреслила настрій 

ГОСТІ З КРАЇНИ СОНЯЧНОГО СХОДУ
У бібліотеці Львівської політехніки відбулася зустріч директора 
НТБ Андрія Андрухіва та керівника українсько-японського 
центру Львівської політехніки Ігора Зорія з другим секретарем 
посольства Японії в Україні Хошіно Юічі та співробітником 
відділу культури Японії Кирилом Ярошеком. Обговорювали 
співпрацю амбасади з Національним університетом „Львівська 
політехніка“ а також мова йшла про організування концерту 
японської музики в театрі ім. Марії Заньковецької. Серед 
присутніх були в. о. завідувача кафедри іноземних мов 
Оксана Камінська та доцент кафедри іноземних мов нашого 
університету Мирон Федоришин.

Концерт запланова-
но на 22 жовтня. Ця дата 
надзвичайно важлива 
для Японії, адже саме 
цього дня інтронізова-
но імператора країни. З 

цієї нагоди організують 
чимало святкувань та 
дійств по всьому світі. Ві-
домо, що зі сходженням 
на престол імператора 
Нарухіто в Японії розпо-

чалась нова ера правлін-
ня „Рейва“. 

Для спудеїв Львівської 
політехніки зі студентським 
квитком і запрошенням, 
яке можна отримати в касі 

театру, вхід безоплатний. 
Дійство обіцяють зробити 
цікавим та пізнавальним. 
Воно допоможе відвідува-
чам дізнатися більше про 
культуру Японії та розши-
рити коло інтересів.

Представник посоль-
ства поділився з учасни-
ками зустрічі інформацією 
про новий проєкт „Мірай“ 
та розповів про наміри 
організувати в березні 
для студентів Політехніки 
(технічних спеціальнос-
тей) конкурс, головним 
призом якого буде мож-
ливість поїхати на тижне-
ву навчально-освітню про-
граму до Японії. Перевагу 
надаватимуть студентам, 
котрі й надалі планують 
співпрацю з Країною Со-
нячного Сходу.

Представники Японії 
подарували Політехніці 
два примірники фотоаль-
бому „Енциклопедії квітів“, 
з якими можна ознайоми-
тися в Науково-технічній 
бібліотеці та в кабінеті 
японської мови, що на ка-
федрі іноземних мов на-
шого університету.
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тих часів. На завершення актори 
театру виконали пісню „Тілько ви 
Львові“.

Далі всі охочі насолоджува-
лися лекцією „Галицьке вежове 
годинникарство“, котру читав 
доцент кафедри фізики та інже-
нерної механіки ЛНАУ Олексій 
Бурнаєв — львів’янин, кандидат 
фізико-математичних наук, май-
стер-годинникар, що виготовив 
годинники для майже 60-ти міст 
України. Від 2014 року — член 
Орг комітету Європейської кон-
серваторії курантів і вежових го-
динників із офісом у Парижі. Відо-
мий на професійному сайті швей-
царських годинникарів, про нього 
писали газети „Трібюн де Женев“ 
у Швейцарії, „Українське слово“ 
в Чикаго, записували та фільму-
вали з ним численні інтерв’ю та 
фільми. Він розповів, що почав 
працювати над вежовим годин-
никарством ще у 2000-х роках 
та пройшов чимало закордон-
них стажувань.

Олексій Михайлович каже, 
що 2000 року розпочав роботу 
над монументальним годинни-
карством, коли перейшов на по-
саду доцента Львівського наці-
онального аграрного універси-
тету. Саме там, на старовинній 
споруді, він відновив свій пер-
ший вежовий годинник з боєм. 
Згодом переважно годинники 
робив „з нуля“, на місці старих, 
розграбованих механізмів, а ін-
коли на заново збудованих ве-
жах. Тому й часом різко реагує 
на фрази: „направляє“, „рес-
таврує“ годинники, оскільки 
„після двох світових воєн і сов-
депії „реставрувати“ в нас уже 
нічого. Доводиться робити все 

з початку“, — 
зазначає пан 
Бурнаєв.

Як відзна-
чив лектор, 
упродовж ос-
танніх 15 років 
він виготовив 
майже 60 мо-
нументальних 
годинників по 
всій Україні — 
від Сваляви до 
Сімферополя, 
з них три — у 
Львові. А та-
кож увів до 

української мови нове слово — 
„жакмар“. До прикладу, якщо 
слово „карильйон“ (набір настро-
єних по нотах дзвонів) уже доволі 
відоме, то „жакмар“ (франц. — 
jacquemart) не має аналогу у 
слов’янських мовах. Його опису-
ють цілим реченням — це скуль-
птурна група біля годинника, що 
виконує певні рухи під час бою го-
дин. Таких „жакмарів“ він уже має 
два, а незабаром буде й третій. Це 
мистецтво практично зникло, іс-
нує лише єдина іспанська фірма, 
яка виготовляє їх із пластику.

За словами Бурнаєва, проєкт 
кожного годинника унікальний. 
Не кажучи про оригінальні меха-
нізми, аналогів яких немає у світі. 
Адже навіть звичайні вежові го-
динники двічі не повторювались. 
Архітектура споруди, місця крі-

плень, розміри — все це вносить 
свої корективи у проєкт.

У місті Лева він спроєктував і 
власноруч виготовив „Квітковий 
годинник“ на площі Митній, „Бро-
вара 1715“ на проспекті Свободи, 
„Годинник закоханих“ на вулиці 
Герцена. Найбільше публіці по-
добається квітковий годинник — 
фотосесії навпроти нього у вихідні 
відбуваються майже безперерв-
но.

Зауважимо, що „Квітковий 
годинник“ — єдиний у світі, що 
працює взимку і сам згортає сніг 
стрілками, за що його внесли до 
„Світової спадщини годинникар-
ства“.

Пан Олексій розповів, що його 
годинники показують точний час, 
адже він їх виготовляє у сучасній 
європейській традиції автоматики 
(хоча насправді їх повністю „зро-
блено в Україні“). На них стоїть 
супутникова корекція, тому вони 
ідеально точні та самі можуть пе-
реводитися на зимовий і літній 
час. Але годинникар примусово 
ставить ручний перевід на зи-
му-літо, бо інакше власники „за-
бувають“ за годинник, не чистять 
від павутини та не змащують його 
роками. А так мусять хоч раз на 
пів року підійматися на вежу.

„На жаль, — каже пан Бурна-
єв, — нещодавно в Україні навіть 
ліквідували останній навчальний 
заклад, що готував годинникарів. 
Зауважте, не розробників годин-

ників, а ремонтників. „Вироб-
ництва годинників в Україні не 
було ніколи — не вірте брен-
дам, які задля грошей малюють 
тризуби на корейських меха-
нізмах“, — додав годинникар. 
Колись львівський годинникар 
минулого покоління Котик за-
мовляв свої механізми на різ-
них заводах, а потім все сам 
збирав докупи. Щось аналогіч-
не й у Олексія Михайловича. 
Тому через тривалість робо-
ти і „розтягнутий“ у часі про-
цес розробок учнів він не має. 
„Всі хочуть заробляти швид-
ко і багато. А тут треба бути і 
конструктором, і музикантом, і 
альпіністом — все в одній осо-
бі. А якщо створити компанію, 
де кожен знає своє, — це неви-
гідно фінансово“.

Анастасія ЗАДОРОЖНА
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ПЕРШІ ІНОЗЕМЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

У ч. 27 „Аудиторії“ багатолітній директор Науково-технічної 
бібліотеки Львівської політехніки Олександр Шишка 
розповів, як студенти з інших країн почали навчатися 
на різних факультетах тодішнього інституту. Сьогодні 
він згадує курйозні випадки, пов’язані з навчанням і 
перебуванням у Політехніці іноземців.

Курйозні 
випадки

Для нас в’єтнамці — 
всі на одне обличчя. Де-
кан з роботи з інозем-
ними студентами Євген 
Тирман мав спеціальний 
записничок, де на кожній 
сторінці була фотографія 
студента з короткою ін-
формацією. Приміщень 
тоді було малувато, дека-
нат розміщувався в одній 
великій кімнаті. Він сидів 
у кінці за своїм столом. 
Доки іноземець доходив 
від дверей до його столу, 
він швиденько прогортав 
свою „картотеку“, знахо-
див потрібну інформацію 
і міг вільно говорити зі 
студентом.

У Раді дружби вихо-
дила стінна газета. Якісь 
матеріали готували іно-
земці, щось наші студен-
ти. І художник намалював 
для одного з номерів таку 
картинку: троє дітей, які 
символізують дружбу 
трьох рас, тримаються за 
руки. Білий хлопець був 
у костюмчику й піонер-
ському галстуку, жовто-
шкірий був зображений 
теж у костюмчику й у 
„в’єтнамках“, а африкан-
ця намалювали босим. І 
ось одного дня ми в ко-
мітеті комсомолу дізна-
ємося, що в середовищі 
африканських студентів 
відбувається якесь бур-
ління. Виявляється, вони 
відчули себе ображени-
ми, що їх представили як 
таких відсталих, які навіть 
не мають взуття. 

У нас не відчувало-
ся якогось матеріально-
го розмежування серед 
студентів-іноземців. Ніби 
всі були однакового похо-
дження. Одного разу ви-
кликають нашого секре-
таря комітету комсомолу 
в ректорат і кажуть, що 
до нас звернулася група 
сомалійського ансамблю 
— артисти, які виступа-
ють у Львові в філармонії, 
що вони хочуть дати кон-
церт для студентів Полі-
техніки. То було несподі-
вано, адже всі контакти з 
іноземцями контролюва-
лися. Чому раптом якісь 
сомалійці, які не мали до 
нас жодного стосунку, 
проявляють таку ініціа-
тиву? Стали з’ясовувати. 
Виявляється, на радіо-
факультеті був студент- 
сомалієць. Однокурсники 

десь йому поскаржилися, 
що квиток на вхід на той 
концерт у філармонії кош-
тує дорого, тому вони не 
мають можливості піти на 
нього. Виявляється, той 
студент був сином одно-
го високопоставленого 
сомалійського працівника 
уряду (завідував фінанса-
ми чи чимось таким). Він 
пішов до керівника орке-
стру і позаяк був сином 
чиновника такого рангу, 
йому не відмовили й по-
годилися дати такий бе-
зоплатний концерт. Так 
що автобусів не купували, 
але отакий випадок був.

На хімічному факуль-
теті на технології пере-
робки нафти цікаві були 
також студенти-індоне-
зійці. Це невелика група, 
з вісім хлопців — таких 

підтягнутих. Ходили чут-
ки, що це офіцери індоне-
зійського військово-мор-
ського флоту, спеціалісти 
з нафти. Серед них було 
кілька комуністів. Потім, 
коли Сукарно скинули 
(1967 — Т.П.), ті комуніс-
ти навіть не виїхали назад 
в Індонезію, а один із них 
Сорото — я потім зустрів 
його 1974 року — вступив 
до нас в аспірантуру, а в 
проміжку між закінченням 
університету й аспіранту-
рою навіть працював бри-
гадиром у колгоспі. Зго-
дом закінчив аспірантуру 
і, мабуть, таки виїхав.

Була комедія зі сту-
дентом із Куби. Він при-
їхав до Львова 1961 року. 
Серед львівських журна-
лістів хтось пустив чутку, 
що він був у партизан-
ських загонах із Фіделем 
Кастро. І вся львівська 
журналістика кинулася 
на нього. Його довели до 
такого стану, що він уже 
не витримував. Якось 
мені потім казав: та я з 
ними не був і близько, я 
бачив Кастро, як ви мо-
жете бачити Хрущова, 
може, ще далі. А кожен 
хотів від нього якихось ці-
кавих подробиць. Одного 
разу сталося так, що його 
журналісти штурмували в 
гуртожитку. Він перепро-
сив, що йому треба вий-
ти, пішов у сусідню кімна-
ту і через пожежні сходи 
втік. Потім то дійшло до 
деканату, а він сказав, 
що все розповів уже ти-
сячу разів, а йому далі не 
дають спокою. 

Крім „поїздів дружби“, 
великою подією для нас 
був так званий інтерна-
ціональний туристичний 
похід, який відбувся 1984 
року в травні (тодішній 
„Радянський студент“ — SS Студенти-іноземці на заняттях у ЛПІ (80-ті роки)
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тепер „Аудиторія“ — на-
віть публікував статтю 
про цей похід). Тоді ми 
здійснили таку поїздку в 
Карпати. 

Вирішено було зро-
бити екскурсію на скелі 
Довбуша в Бубнище. Те-
пер це туристичне місце, 
а тоді то була дика міс-
цевість (місцеві мешкан-
ці довго згадували: „А, то 
це ви нам чорношкірих 
привели!“).

Ми мали переїхати 
через річку Стрий, щоб 
дістатися села Труханів. 
Але два дні перед тим 
пройшли зливи, дощі 
знесли міст. Ми проїхали 
5 км далі, зупинилися на 
базі дитячої туристичної 
станції „Карпати“, звідти 

пішки пішли через гору 
Ключ — досить високу. 
Найлегше було студен-
там арабам з Іраку. Вони 
горяни, тому їм подолати 
гору було легко. Гірше з 
в’єтнамцями. Вони бра-
ли зі собою речі у ва-
лізах. Коли ми думали, 
що доїдемо автобусом 
до селища, то валізи не 
заважали. Але коли до-
велося тягнути їх через 
гору 900 м (927 — Т.П.), 
то була складність. Але 
в’єтнамці оперативно зо-
рієнтувалися. Вони вирі-
зали з ліщини такі довгі 
патики, на обидва боки 
повісили по валізі — і так 
ішли з валізами на пле-
чах. Точніше, бігли, щоб 
валізи не натирали плечі.

Ми часто виїздили в 
інші міста, містечка зокре-
ма й до Старого Самбора, 
цю поїздку організував то-
дішній райком партії. Зага-
лом рух іноземців терито-
рією області був обмеже-
ний, але нам дозволили. І 
ось ми під вечір приїхали 
туди, в клубі зібрався на-
род. Ми на сцені, висту-
пили африканці, в’єтнамці. 
Як завжди, в кінці — за-
стілля. Але раптом перед 
виступом до мене приво-
дять 4 чи 5 молодих дівчат, 
познайомили: це наша 
творча молодь. Я покивав 
головою — та й все. Після 
концерту запрошують нас 
на якусь вечерю (фуршетів 
тоді ще не знали, а тому 

то було солідне застілля). 
Заходжу, а дівчата сидять 
через одне місце, здиву-
вався. А в’єтнамців, аф-
риканців посадили поміж 
ними. Потім начальник 
райвідділу мені каже: „Ти 
понімаєш, надо било дє-
вок подобрать такіх, чтоб 
оні там нє брикалісь. Так 
ми по целому району етіх 
5 чєловєк іскалі“. Скінчив-
ся обід, ми сіли в машину 
й поїхали до Львова — 
обійшлося без ближчих 
контактів. Так що стосунки 
між нашими студентами й 
іноземцями на ті часи були 
приязні. Інцидентів вели-
ких я не пригадую.

Записала 
Тетяна ПАСОВИЧ

НАШ КАЛЕНДАР
8 жовтня — День газети „Аудиторія“.
10 жовтня — День працівників стан-
дартизації та метрології. 
14 жовтня — Покрова Пресвятої Бого-
родиці.
14 жовтня — День захисника України.
17 жовтня — Міжнародний день бо-
ротьби з бідністю.
20 жовтня — День працівників харчо-
вої промисловості. 

Пам’ятні дати
10.10.1825 — помер Дмитро Бортнян-
ський, український композитор і ди-
риґент, автор опер „Креонт“, „Алкід“.
10.10.1889 — народився Михайло 
Драй-Хмара, український поет і літе-
ратурознавець.
10.10.1893 — помер Леонід Глібов, укра-
їнський письменник, байкар, автор піс-
ні „Стоїть гора високая“.
12.10.1892 — народився Михайло Крав-
чук, відомий український математик.
12.10.1957 — від рук більшовицького 
агента загинув Лев Ребет, діяч ОУН.
13.10.1865 — помер Петро Гулак-Арте-
мовський, український поет, байкар.
14.10.1942 — створення Української 
Повстанської Армії (УПА).
15.10.1895 — народився Володимир 
Ґжицький, український письменник.

15.10.1959 — у Мюнхені від рук агента 
КГБ загинув Провідник ОУН Степан 
Бандера.
16.10.1596 — початок Берестейського 
собору, який проголосив унію (союз) 
Православної Церкви в Україні з Рим-
ським папським престолом.
16.10.1903 — помер Михайло Обачний 
(Косач), український письменник i пе-
рекладач, брат Лесі Українки.
16.10.1936 — помер Тимотей Бордуляк, 
український письменник.
16.10.1987 — у Львові створили Товари-
ство Лева.
17.10.1936 — народився Іван Драч, укра-
їнський поет і громадський діяч.
17.10.1990 — на Майдані Незалежності в 
Києві закінчилося голодування студен-
тів, які домоглися від Верховної Ради 
УРСР ухвалення постанови про вико-
нання своїх вимог.
18.10.1918 — створили Українську Наці-
ональну Раду у Львові.
18.10.1990 — український національний 
прапор замайорів над Львівською по-
літехнікою.
18.10.1845 — народився Юліан Медвед-
ський, славетний український науко-
вець, якого тричі обирали ректором 
Львівської політехніки.
19.10.1648 — облога Львова козацьки-
ми військами під проводом Максима 
Кривоноса.

19.10.1848 — відбувся з’їзд „руських уче-
них“ у Львовi.
19.10.1854 — народився Сергій Василь-
ківський, відомий український живо-
писець.
19.10.1937 — помер Ернест Резерфорд, 
англійський фізик, один із творців 
ядерної фізики, лауреат Нобелівської 
премії.
20.10.1814 — народився Якiв Головаць-
кий, український поет i вчений, член 
„Руської трiйцi“.
21.10.1833 — народився Альфред Берн-
ґард Нобель, шведський хімік і промис-
ловець, фундатор знаменитих премій.
21.10.1989 — установча конференція 
ухвалила рішення про відновлен-
ня діяльності Наукового товариства 
ім. Шевченка.
22.10.1811 — народився Ференц Ліст, 
угорський композитор, піаніст і дири-
ґент.
22.10.1892 — помер Олександр Нав-
роцький, український поет i перекла-
дач, учасник Кирило-Мефодiївського 
братства.
22.10.1935 — народився Борис Олійник, 
український поет.
23.10.1900 — народився Володимир Ку-
бійович, український історик, географ, 
видавець, громадсько-політичний діяч, 
головний редактор „Енциклопедії 
українознавства“.
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ОСВІТА І БІЗНЕС

КОМПЛАЄНС В УКРАЇНІ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Команда локального осередку АПУ при Львівській 
політехніці організувала юридичний форум, що 
стосується теми комплаєнсу в Україні та допоможе 
молодим юристам провадити якісну юридичну 
підтримку бізнесу. Compliance Law Forum — це машина, 
яка допомагає поєднати все: від GDPR (General Data 
Protection Regulation) до антимонопольного права.

Бізнес, у якому корупція є одні-
єю зі складових успішної діяльно-
сті, — хиткий і непривабливий для 
іноземних інвесторів. Непрозорі 
умови провадження бізнесу в Укра-
їні не лише негативно впливають на 
його рівень, а й на активність інвес-
торів, можливість співпраці з ком-
паніями міжнародного рівня.

Історично комплаєнс розпо-
чався у США. Поштовхом для його 
розвитку стали 60–70 роки ХХ 
століття, зокрема Вотергейтський 
скандал. Тоді викрили численні 
факти корупції, що стосувалися та-
кож приватних компаній. З метою 
протидії такій ситуації ухвалили 
Закон США „Про корупцію за кор-
доном“ (Foreign Corrupt Practices 
Act/FCPA), яким встановили жор-
сткі правила контролю, вимоги до 
бухгалтерської та фінансової до-
кументацій, а також правила вза-
ємовідносин із державними служ-
бовцями.

На початку 90-х у США опри-
люднили роз’яснення про поря-
док застосування кримінального 
покарання для організацій Federal 
Sentencing Guidelines, що міс-
тять чіткі інструкції для створен-
ня ефективної програми у галузі 
комплаєнсу, а також правила етич-
ної поведінки.

У Великій Британії 2010 року 
після тривалих обговорень ухвали-
ли Закон „Про боротьбу з хабар-
ництвом“ (UK Bribery Act). Відпо-
відно до цього закону у компаній, 
що підпадають під його юрисдик-
цію, є обов’язок зі створення комп-
лаєнс-служб.

В Україні подібний Закон „Про 
засади запобігання і протидії ко-
рупції“ ухвалили 2011 року. А 2015 
року на його заміну прийшов Закон 
України „Про протидію корупції“. 
Але й ці закони не сприяли ство-
ренню комплаєнс-системи.

Здавалося б, навіщо в Україні 
комплаєнс, враховуючи відсут-
ність його законодавчого забез-
печення? По-перше, Велика Бри-
танія та США реально розглядають 
можливість застосування власної 
юрисдикції. „Останні справи, які 
розслідує Департамент юстиції 
США, демонструють, що дію влас-
ної юрисдикції вони трактують 
дуже широко. Зв’язок зі Сполуче-
ними Штатами можна встановити 
навіть на підставі того, що мобіль-
ний телефон, через який інструк-
тували про виплату неправомірних 
вигод, належить мобільному опе-
ратору США“, — зазначив Станіс-
лав Однороб, радник ЮФ „КПД 
Консалтинг“.

По-друге, важливим момен-
том є залучення іноземних ін-
вестицій. Інвестори, особливо з 
країн Західної Європи та США, 
обов’язково перевірятимуть, чи є 
у бізнес-партнерів система комп-
лаєнсу. Перевірка, якою системою 
комплаєнсу та ділової етики кори-
стується селер компанії, входить 
у стандартну процедуру оцінки 
компанії перед купівлею. Автори-
тетні компанії давно впровадили 
та використовують свої програми 
комплаєнсу і ділової етики, тому 
їм потрібна впевненість у тому, 
що купівля або співпраця з укра-
їнською компанією не матиме не-
гативних наслідків для їхньої репу-
тації та бізнесу.

Традиційний юридичний комп-
лаєнс — це протидія легалізації 
доходів, отриманих злочинним 
шляхом, та корупції.

Для українських юридичних 
фірм комплаєнс-практика є но-
вою, тому спеціалістів у цій царині 
ще небагато. Адже галузь доволі 
специфічна та передбачає досвід 
у різних практиках (корпоративне, 
антимонопольне, конкурентне, ан-

тикорупційне право та ін.). Також 
важливо мати знання з бізнес- 
етики. Сфера комплаєнсу — це не 
лише юридична консультація, а й 
навчальні семінари, майстер-кла-
си для інхаус-юристів та керівни-
ків.

За словами експертів-юрис-
тів, бажання українського бізнесу 
впровадити цю практику зростає. 
„Українські юридичні компанії мо-
жуть надати першопочаткову до-
помогу у становленні комплаєнсу 
в Україні, тому що одразу імпле-
ментувати в українську компанію 
іноземні реалії доволі складно. 
Оскільки комплаєнс — це система, 
процедура, а найголовніше — це 
культура“, — акцентує Станіслав 
Однороб.

Тож комплаєнс-спеціалістам 
потрібно:
• постійно бути „up to date“ щодо 

законодавства та останніх змін;
• розуміти тонкощі бізнес-управ-

ління в тій галузі, де вони впро-
ваджують систему комплаєнсу;

• вміти донести всім інформацію 
про те, що варто зробити, а чого 
уникати (від топ-менеджерів і 
тих, хто ухвалює бізнес-рішен-
ня до всіх працівників компанії);

налагоджувати комунікацію, 
щоб у співробітників була можли-
вість викрити в анонімному режи-
мі порушення порядку в компанії 
через так звану „Гарячу лінію“, але 
варто потурбуватися, щоб викри-
вачі не зловживали цим механіз-
мом, аби комусь нашкодити.

Попри впровадження компла-
єнс-програм на українських під-
приємствах і в реформах, зазна-
чається, що Україна досі посідає 
останні позиції в регіоні відпо-
відно до Індексу сприйняття ко-
рупції (CPI). Тож якщо вітчизняні 
підприємства хочуть співпрацю-
вати з чужоземними партнерами 
та вийти на міжнародний ринок, 
вони мають мінімізувати ризи-
ки корупційних правопорушень у 
своїй діяльності. Впровадження 
комплаєнс-програм допоможе 
налагодити зв’язки з іноземними 
інвесторами та стати конкурен-
тоспроможними партнерами на 
ринку.

Анастасія ЗАДОРОЖНА
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УКРАЇНА І СВІТ

БАВАРСЬКА МЕККА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Стажування, яке я проходила в Університеті 
ім. Фрідріха-Александра міст Ерлянґена та Нюрнберґа 
(Інститут германістики та компаративістики, 
Німеччина) від 1 липня до 1 вересня 2019 р., мало 
два стрижневі вектори. Перший — це шана перед 
тими, кому завдячуємо своєю самостійністю, перед 
велетами духу, легендарними творцями української 
нації, до яких належать Дмитро Донцов та Степан 
Бандера. Другий — наукова праця в одному з 
найкращих університетів Европи.

Баварською Меккою для укра-
їнців є, поза сумнівом, могила 
Степана Бандери. Великий хрест, 
оповитий українським прапором, 
височіє на німецькому кладовищі 
Вальдфрідгоф (Waldfriedhof). Це 
місце спочинку людини, яка ство-
рила ціле покоління бандерівців. 
Відтак поле номер 43 на Мюнхен-
ському цвинтарі є фокусом укра-
їнських географічних теренів, бо 
могила встелена синьо-жовтими 
та червоно-чорними прапорцями з 
написами: Київ, Черкаси, Чернігів, 
Суми, Кривий Ріг, Полтава, Львів, 
Стрий, Івано-Франківськ, Терно-
піль, Херсон, Донецьк, Донбас, 
Крим… Ці топоніми є свідченням 
незнищенности українського духу 
та виявом віри в ідеї Провідника. І 
навіть у липнево дощовитий день 
біля пам’ятника Степанові Бандері 
люди були і перед, і після нашого 
візиту, отож цей непроминально 
вольовий чоловік навіть на чужині 
не є самотнім. Його слова: „Наста-
нуть часи, коли один скаже: „Сла-
ва Україні!“, а мільйони у відповідь: 
„Героям слава!“ — стосується всіх 
і кожного.

З численними містами та краї-
нами світу пов’язана україноцен-
трична діяльність Дмитра Донцо-
ва. Проте саме в Берліні він вида-
вав „Кореспонденцію“, друкувався 
в німецькій періодиці, а згодом у 
Мюнхені писав статті в журналі 
„Авангард“. Тому логічним є ана-
лізувати джерельну базу наукової 
діяльности Трибуна нації в Німеччи-
ні, що було завданням стажування. 
Вивчення спадщини націоналістів 
як ніколи потрібне сьогодні, коли 
глобалізований світ руйнує дер-
жавотвірні засади. Крім цього, всі 
сильні держави пережили період 
свого націоналізму, націоналістами 

є канцлер Австрії Себастьян Курц, 
президент Польщі Анджей Дуда та 
ін. Прикметно, що у вересні 2019 р. 
під час візиту до США українського 
президента антиглобалізаційним та 
націоналістично зорієнтованим був 
виступ американського президента 
Дональда Трампа. Тому особливо 
відрадно, що українці мають змогу 
читати 10-томовик творів Дмитра 
Донцова (видавець — Науково- 
ідеологічний центр ім. Д. Донцова, 
керівник — Олег Баган), бо саме 
Мислитель, ідеолог українського 
націоналізму Дмитро Донцов дає 
нам розуміння фундаменту нації: 
„Прив’язання до мови, віри, звичаїв, 
до ідеалів предків, їхніх моральних, 
релігійних, політичних, економічних 
і соціяльних догм, вистражданих і 
викутих в огні змагань і переказа-

них прадідами внукам, — це прив’я-
зання є фундаментом нації“.

Німеччина наукова — це відомий 
у всьому світі баварський Універси-
тет ім. Фрідріха-Александра міст Ер-
лянґена та Нюрнберґа (заснований 
1743 року), де науково- освітнє ста-
жування стосувалося напрямів нау-
ково-педагогічної роботи Інституту 
германістики та компаративістики. 

В університеті навчається 
38,5 тисяч студентів, які можуть 
опановувати 261 навчальний на-
прям. Професорсько-викладацький 
штат налічує 4 тисячі працівників у 
науковій сфері, з них 579 професо-
рів. Також навчальний заклад має 
500 партнерств із університетами 
світу. 

Показовою є робота мовного 
центру, який є центральним для ви-
вчення понад 20-ти іноземних мов. 
У закладі можуть вчитися не тільки 
студенти, а й працівники універ-
ситету. Кожного семестру є понад 
10 тисяч слухачів і 90% студентів 
університету під час навчання про-
ходять один або кілька мовних кур-
сів.

Особливо вражає бібліотека уні-
верситету, яка налічує 130 відділів 
та пропонує доступ до 5,5 млн ме-
дія, містить 25 тисяч електронних 
журналів та 1200 баз даних. Варто 
наголосити, що в книгозбірні — 
понад 30 комп’ютерів, 4 сканери, 
4 копіювальні апарати (все це в 
без оплатному доступі). Надважли-
вим для академічної мобільности є 
години роботи бібліотеки: щодня від 
8.00 до 00.00, а в суботу та неділю 
від 10.00 до 00.00.

Науково-освітнє стажування в 
Університеті ім. Фрідріха-Алексан-
дра міст Ерлянгена та Нюрнберга 
(Інститут германістики та компара-
тивістики) в особі професора, док-
тора Дірка Ніфанґера є корисним 
джерелом для вивчення системи 
освіти в Німеччині та важливим еле-
ментом для удосконалення наукової 
роботи. Натомість для українців за-
лишаються актуальними слова Дми-
тра Донцова, які варто повторювати 
щодня: „Що є сила характеру? Це ні-
коли не заражатися невдачею“. 

Оксана МИКИТЮК, 
доцент катедри української мови 
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ПРОСВІТА

„ТОВАРИСТВО, ЯКЕ ЗМІНИЛО ПОЛІТЕХНІКУ“

Відродження 
„Просвіти“

Через два роки після 
Чорнобиля, 13 червня 
1988 р., після партзабо-
рони зібратися в клубі 
будівельників, у Львові 
біля пам’ятника І. Фран-
кові відбувся стихійний 
протестний мітинг, на 
якому було проголо-
шено створення Това-
риства рідної мови, яке 
ставило за мету захист 
української культури, а 
особливо мови. Вів зі-
брання випускник По-
літехніки, інженер Ігор 
Мельник, який славно 
прислужився розвитко-
ві української культури. 
Власне він запропону-
вав обрати головою 
Товариства відомого 
в Україні письменника 
Романа Іваничука.

Менш, ніж за рік, 
1989 року вже було 
створено Всеукраїнське 
Товариство української 
мови ім. Т. Шевченка 
(ТУМ), яке об’єднало 
у своїх лавах числен-
ні гуртки та організації 
з метою відродити й 
утвердити українську 
мову в Україні. Пер-
шим головою Всеукра-
їнського Товариства 
став Дмитро Павличко, 
за два роки — Павло 
Мовчан. До Товариства 
входили відомі пись-
менники, науковці та 
освітяни. Авторитет 
ТУМ визначав вплив на 
ключові рішення з пи-
тань національно-по-
літичного характеру. 
Завдяки позиції Това-
риства 1989 року ух-
валено Закон про мови 
в Українській РСР, за 
яким на утвердження 
української мови відво-
дилося 10 років і який 
слугував основою для 

її утвердження у різних 
галузях життєдіяльності 
України.

Навіть у суціль зро-
сійщеному Донбасі 
було створено Доне-
цьке обласне Товари-
ство ім. Т. Шевченка. 
Осередки виникли в 
університеті, обласній 
філармонії, Спілці пись-
менників, на ряді шахт. 
Воно діяло у жорсткому 
протистоянні зі силами 
компартійної номенкла-
тури і проросійськими 
організаціями. На жаль, 
Українська держава, яку 
згодом очолили сили, 
далекі від національних 
позицій, не підтримала 
цих осередків україн-
ськості і не сприяла їх-
ньому розвиткові. 

Передусім діяль-
ність Товариства було 
спрямовано на обрання 
національно свідомих 
політиків до Верховної 
Ради Союзу, а згодом до 
Верховної Ради Украї-
ни, що дало можливість 
проголосити 1991 року, 
після серпневого путчу, 
незалежність України. 
Львів недаремно наз-
вали П’ємонтом націо-
нального відродження. 
Адже із 150 тисяч чле-
нів ТУМ, які налічувала 
організація наприкін-
ці 1989 року, 90 тисяч 
було зі Львівщини.

У Львівському орде-
на Леніна політехнічно-
му інституті ім. Ленін-
ського комсомолу (таку 
назву мав тоді Націо-
нальний університет 
„Львівська політехні-
ка“) Товариство укра-
їнської мови заснували 
14 грудня 1988 року. Іс-
торія його створення є 
не такою вже простою, 
адже партком інститу-
ту ідеї створення ТУМ 
не тільки не схвалював, 
але й був категорично 
проти. 

У перші роки діяль-
ності Товариства, крім 
організаційних заходів, 
пов’язаних із утворен-
ням осередків на фа-
культетах і в інших під-
розділах Політехніки, 
основною діяльністю 
стала участь у виборах, 
зокрема в агітаційних 
заходах за прогресив-
них кандидатів до Рад 
різних рівнів та участь у 
виборчих структурах — 
від голів і членів вибор-
чих комісій до спосте-
рігачів за дотриманням 
вимог законодавства. 
Особливо гостра бо-
ротьба розгорнулася 
в площині: кандидат 
від Комуністичної пар-
тії чи Руху? Державні 
структури мали добре 
напрацьовані схеми: 
видача бюлетенів за 
кілька членів родини в 
одні руки, вкидання у 
скриньку для голосу-
вання бюлетенів за кан-
дидата-комуніста.

Наші просвітяни 
Х. Соболь, В. Яремко, 
Л. Гриценко, О. Козій, 
Г. Захарчин та інші, які  
працювали у виборчих 
комісіях, чи були спо-
стерігачами у східних 
регіонах, розповіда-
ли цілі історії про під-
ступність провладних 
структур і порушення, 
які траплялися на ви-
борах, навіть на стадії 
передачі результатів 
із окружних комісій до 
Центральної виборчої 
комісії. 

Ще довгі роки кому-
ністична фракція домі-
нувала у Верховній Раді 
і голосування з різних 
питань відбувалося не 
на користь національ-
но-патріотичних сил, 
які були в опозиції. Не 
можу не згадати тут 
мудрих слів першого 
демократично обрано-
го ректора Львівської 

політехніки Юрія Рудав-
ського. 

Рік 1992-й чи 1993-й. 
Юрій Кирилович тоді 
мешкав на Глибокій. 
Ми йшли вулицею Миру 
(тепер С. Бандери), го-
ворили про якісь по-
точні справи. Раптом 
він задумався і сказав: 
„Жодна епоха не минає 
безслідно. Трансфор-
мація її у щось інше по-
требує тривалого часу“. 

І якщо в Росії кому-
ністична ідеологія до-
сить легко трансфор-
мувалася в імперську, 
бо такою вона по своїй 
суті була, то в Україні 
значна її частина ство-
рила промосковську 
п’яту колону. Тим не 
менше, власне Товари-
ство української мови 
ім. Т. Шевченка і Народ-
ний рух, який спочатку 
називався „за перебу-
дову“, стали тими масо-
вими організаціями, які 
мали значний вплив на 
національну свідомість 
мас і на владні структу-
ри. На жаль, як це тра-
плялося в українській 
історії не раз, Рух пе-
рекавальцювали і свої, і 
чужі, не без допомоги й 
засланих провокаторів. 

За словами теперіш-
нього голови „Просві-
ти“ Я. Пітка, керівники 
національно-визволь-
ного руху були більше 
правозахисниками, ніж 
націоналістами, озбро-
єними теоретичними 
засадами розбудови 
партій і боротьби з та-
ким потужним ворогом 
і його ідеологічними ін-
ституціями, як Москов-
ська імперія.

Христина 
БУРШТИНСЬКА,  

голова Товариства 
„Просвіта“ Львівської 

політехніки, професор
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ГРОШІ — ДРУГОРЯДНЕ. ВСІ БОРЮТЬСЯ ЗА ІДЕЇ

20 вересня, у рамках тижня тренінгів від BestLviv, 
відбулася лекція Андрія Москаленка на тему 
„Залучення молодих ініціатив у розвиток міста“.

Андрій Москален-
ко — заступник місь-
кого голови та відпо-
відальний за декілька 
напрямів: культуру, 
історичне середови-
ще, ІТ, туризм тощо. У 
його підпорядкуванні 
перебуває приблизно 
дві тисячі людей. Пан 
Москаленко зізнаєть-
ся, що це справді ціка-
во, оскільки робота в 
місті — динамічна.

Андрій Москаленко закінчив еко-
номічний факультет ЛНУ ім. Івана 
Франка. На екваторі навчання упер-
ше потрапив до Ратуші. 

— Тоді в мене і в одногрупника 
була спільна ідея — видавати еко-
номічний друкований журнал. Десь 
тоді до міської ради набирали людей 
на стажування. Я ще не розумів що 
до чого, але мені було цікаво, яким 
чином Ратуша працює, хто там си-
дить та що вони роблять, — згадує 
пан Москаленко.

Щоб спробувати себе в певній 
галузі, скажімо, зрозуміти, як комп-
лексно працює місто, важливі два 
нюанси, — продовжує лектор. — Пер-
ший — це ваша фаховість. Коли до 
Львова приїжджають відомі делегації, 
то маємо лише двох перекладачів з 
англійської, яких запрошують. Це по-
при те, що в нас щороку випускають 
безліч лінгвістів, перекладачів. Тому 
важливо бути експертом. Другий — 
це зв’язки. Сюди належать і наші 
знайомі зі соц мереж. Андрій Моска-
ленко зазначає, що кількість людей, 
яка постійно є в онлайні у Львові, — 
близько 80%. Це більше, ніж ходить 
на вибори.

Як же спробувати себе в соціаль-
ному проєкті? Було б добре постажу-
ватися у певному відділі, департамен-
ті ЛМР. Потім на цьому вибудовувати 
своє підприємство чи робити стартап. 
Це потрібно, щоб створити справді 
успішний проєкт, як, до речі, свого 
часу це зробив і Андрій Москаленко. 

— Міська рада відповідальна за 
дуже багато речей: від пологово-

го будинку до кладо-
вищ, або ж від освіти 
до ремонту доріг. Ви 
будь-коли можете при-
йти до відділу кадрів 
мерії або заповнити 
онлайн-заявку. Але 
маєте розуміти свою 
мету. Маєте знати, на-
віщо це вам. Показуйте 
варіанти розв’язання 
проблем, показуйте 
свою корисність для 
установи, „додану вар-

тість“, — радить заступник мера.
Одна людина не зробить великий 

проєкт. Це завжди команда. Нині у 
студентів є чудова нагода сформу-
вати команду, зібрати навколо себе 
людей. 

— У нас є конкурс соціаль-
но-культурних проєктів. Починаючи 
від ІТ і завершуючи культурою, осві-
тою, побутовими відходами. Себто 
він торкається всіх функціональних 
сфер міста. Ми надаємо співфінан-
сування. Це легітимізує  отримання 
коштів із будь-якої приватної уста-
нови. Бізнес швидше погодиться 
надати вам фінанси. Тому просто 
в інтернеті шукаєте „конкурс соці-
ально-культурних проєктів, місто 
Львів“ та отримуєте всю необхідну 
інформацію. Якщо маєте ідеї, то про-
шу не зволікати. Бо дедлайн у нас у 
листопаді та грудні. Подавайте за-
явку і беріть участь, — заохочує пан 
Москаленко.

Для участі в конкурсі потрібно 
бути членом однієї з громадських 
організацій, яка діє і працює у Льво-
ві. Це не проблема, оскільки можна 
доєднатися, наприклад, до BestLviv. 
Всі проєкти перемагають через піт-
чинг. Необхідно визначити найбільш 
вдалі формати презентацій. Оскіль-
ки може бути гарний проєкт із добре 
розпланованим бюджетом, але пре-
зентація погана. Тоді зменшуються 
шанси на перемогу. Пітчинг — це 
мистецтво переконувати. Це коли ви 
за дві хвилини доносите правильні 
сенси. Не потрібно давати забага-
то інформації. Якщо не переконає-

те людей, вони й далі залишаються 
байдужі, то це невдача. Треба про-
понувати не один шлях, адже людей 
легше переконати, коли пропонуєте 
вибір між одним і другим, а не вка-
зуєте лише на один напрям. 

— Якщо вам не вдається щось 
зробити, когось втягнути у проєкт, то 
робіть класну презентацію, організо-
вуйте події. Це можна зробити силь-
но, круто. Так, щоб ті, кого ви хочете 
туди запросити, не могли не прийти. 
Можна сказати, що для них це треба 
зробити зірковіше, — радить Андрій 
Москаленко.

Нині у Львові можна подавати 
проєкти на громадський бюджет, 
на який виділяють понад 30 мільйо-
нів гривень. Він стосується радше 
соціальної сфери, але якщо хочете 
зробити сонячну електростанцію на 
території Львова, то можете про це 
заявляти і претендувати на фінансу-
вання. 

Необхідно представити візуалі-
зацію. Проєкт виставлять на голосу-
вання і вирішуватимуть його долю. 
До слова, під час першого громад-
ського бюджету переміг один проєкт 
від Львівської політехніки. 

Ще одним із цікавих рішень є ор-
ганізування фестивалів науки чи ін-
ших дійств, де збиратимуться люди. 
Такі події відбуваються для нетвор-
кінгу, щоб можна було про щось 
спільне домовитися. 

— Ми маємо в управлінні куль-
тури такий інструментарій — ка-
лендарний план подій. І якщо ви 
заплануєте цього року подати свою 
пропозицію (маєте час приблизно до 
листопада), то теж можете отримати 
дофінансування від міської ради на 
організування лекції, конференцій 
тощо, — додає Андрій Москаленко.

Окрім всього згаданого вище, 
важлива комунікація проєктів. Якщо 
реалізовуватимете ту чи ту ідею, то 
можна звернутися до ЛМР. Тут є від-
діл промоції, який поширює інфор-
мацію серед журналістів і в соцме-
режах.

Андрій Москаленко радить шука-
ти себе, щоб зрозуміти, що справді 
хочете робити в житті:

— Ходіть на події, знайомтеся з 
людьми, показуйте їм свої проєкти. 
Це працює. Гроші — другорядне. Всі 
борються за ідеї.

Марія МАСЮК
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ЧИ ПОТРІБНІ СТУДЕНТАМ НАСТАВНИКИ?

Минув місяць навчання, і він був один із найважчих для 
першокурсників. „Аудиторія“ вирішила з’ясувати, чи 
допомагають наставники студентам Львівської політехніки 
та чи потрібні вони взагалі.

У кожному інституті 
визначили кураторів для 
груп перших курсів. Ця 
практика всім відома, а 
тому виникає питання: чи 
не застаріла? Можливо, 
сучасним студентам лег-
ше обійтися без наставни-
ка? Або ж з’ясується, що 
викладач не зацікавлений 
у такій роботі, тому вона 
не матиме результату…

Щоб дізнатися зсере-
дини, як це працює, ми 
поспілкувалися з курато-
рами, студентами та де-
канами інститутів. 

Ірина Петровська, де-
кан бакалаврату Інституту 
комп’ютерних технологій, 
автоматики та метрології 
поділилася своїми розду-
мами:

— Інститут кураторства 
— річ хороша. Коли сама 
була студенткою, у нас 
був куратор, який дуже ці-
кавився групою. Тепер, на 
мою думку, усе змінилося. 
У нас викладачі не дуже 
хочуть витрачати на це 
час. На папері призначе-
ні, але в реальному житті 
вони не працюють із гру-
пами. Студенти приходять 
запитувати все необхідне 
просто в деканат. Мож-
ливо, так відбувається, бо 
викладачі матеріально 
незацікавлені. Багато 
хто ще десь підпрацьо-
вує і не хоче свій віль-
ний час витрачати на 
студентів. І це погано, 
бо наставник потрі-
бен. Є багато 
питань, осо-
бливо в пер-
шокурсни-
ків. Кура-
тор зміг би 
пояснити, 
допомогти 
з р о б и т и 

перші кроки. У нашому ін-
ституті є окремі викладачі, 
які зацікавлені в такій ро-
боті, але це радше винят-
ки, якими пишаємося та 
тішимося. 

В Інститут будівництва 
та інженерії довкілля систе-
му призначення наставни-
ків побудовано по-особли-
вому. На перші два курси 
навчання обирають одного 
куратора. На третьому кур-
сі студентів розподіляють 
на різні кафедри, ділять на 
групи, тому й наставників 
призначають нових.

Кураторами стають зде-
більшого молоді викладачі, 
мовляв, вони легше нала-
годжують контакт зі свої-
ми групами й мають більше 
енергії. У цьому інституті є 
й такі активні викладачі, які 
можуть бути наставниками 
навіть двох груп. Старші 
переважно вже не бажають 
бути кураторами.

До того ж наставни-
цтво входить у навчальне 
навантаження викладача. 
Якщо він має більше поло-
вини академічної ставки, 
то може бути куратором. 
Якщо у людини лише 0,25 
ставки та працює вона за 
сумісництвом, то призна-
чати наставником її недо-

цільно. Ну й профе-
сори кураторами 
не стають, бо в них 
інші турботи: на-
приклад, робота з 

аспірантами. 
Уже не перший 
рік наставни-

ком призна-
чають Олега 
Гримака — 
асистента 
к а ф е д р и 
автомобіль-

них доріг та 
мостів Інсти-

туту будівництва 
та інженерії до-
вкілля. Тепер його 
група — БД-13, що 
налічує 26 осіб. 
Олег Ярославо-
вич розповів, чому 
куратор таки потрібен 
студентам:

— На початку навчання 
групи не дуже згуртовані. 
Під час пар і поза ними 
вони між собою майже 
не спілкуються. Тому, на 
мою думку, куратор на-
самперед має згуртувати 
студентів, щоб вони були 
дружні й разом могли 
вирішувати різнома-
нітні питання. Дуже 
важливо, щоб сту-
денти допомагали 
один одному й діли-
лися досвідом. 
Як на мене, це 
можна органі-
зувати з ними 
на дозвіллі. 
Наприклад, із 
попередніми 
своїми група-
ми ми відві-
дували театр, 
грали у футбол, 
ходили в гори. Інколи сту-
денти з інших груп звер-
таються по допомогу, бо 
не знаходять контакту зі 
своїм куратором. Буває 
по-різному. 

Іноді виникають непо-
розуміння між групою й 
наставником. Часто не-
зацікавлені викладачі, 
та й студенти не завжди 
знають, до кого можна 
прийти. Однак політехів-
ці зазначають, що їм таки 
потрібна людина, яка змо-
же допомогти. 

Катерина Арсеньєва, 
студентка Інституту хі-
мії та хімічних технологій 
вважає інститут наставни-

цтва корисною 
практикою:

— Гадаю, що 
на першому 
курсі особли-

во потрібен 
ку р ато р, 
щоб ске-
ровувати 
студентів 
не лише в 
напрямок 
н а в ч а н -

ня, а й у суспільне життя. 
Наставник має допомогти 
знайти спільну мову з ін-
шими викладачами. Але 
на старших курсах він уже 
не так потрібен, бо сту-
денти стають самостійні й 
можуть самі залагоджува-
ти свої справи. 

Такої думки й Юлія Ло-
мага, студентка Ін-

ституту економіки 
та менеджменту:

— Куратор по-
трібен групі, бо 
він допомагає не 
лише в навчанні, 
а й у буденних 
ситуаціях, може 
п і д т р и м а т и . 
До свого на-
ставника ми 
звертаємося 
часто. На-
віть ділимося 
своїми до-

сягненнями й 
перемогами, він завжди 
радіє за своїх студентів. З 
другого боку, не всі кура-
тори працюють зі своїми 
групами. Це, як на мене, 
суттєвий недолік.

Важко зробити оста-
точний висновок: потрі-
бен студентам куратор чи 
ні. Очевидно, результат 
роботи залежить і від на-
ставника, і від групи. Але, 
як показує практика, чи 
не найбільше важить тут 
саме зацікавлення викла-
дача, його бажання ділити 
свій час та простір зі сту-
дентами.

Ольга МАЦЬКІВ
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МОТИВАЦІЯ: ПРО СУМНІВИ, БОНУСИ ТА 
ІНТЕГРАЦІЮ
Популярність та престиж університету визначає не його 
багаторічна історія. Це роблять студенти. Часто саме їх 
називають найактивнішою частиною суспільства. Що ж 
мотивує їх вчитися та розвиватися? Ми поцікавились 
у студентів різних інститутів Львівської політехніки.

Про інвестиції
Гроші кладуть на банківські де-

позити, інвестують у нерухомість 
чи криптовалюту. Та найкраще — 
вкладати в освіту. Адже завдання 
університету —  не відповісти на 
всі питання, а допомогти студен-
тові самому знайти відповіді. Це ін-
вестиція в майбутнє, яка створить 
додану вартість. 

Ігор Наталюк, Інститут інженер-
ної механіки та транспорту: „Я хочу 
бути професіоналом у своїй справі 
й працювати за покликанням, а не 
їхати на заробітки за кордон. Щодо 
університетських знань, то сприй-
маю це лише як основу, яка вказує 
напрям для саморозвитку і самов-
досконалення“.

Тарас Василишин, Інститут хімії 
та хімічних технологій: „Мотивує 
прагнення до саморозвитку. Тому 
стараюсь do my best. Всюди, де 
виходить. Хочу поїздити по світу, 
побачити, як працюють в інших 
країнах“.

Про глобалізацію
Щоб бачити повну картину сві-

ту, для цього знань лише з однієї 
царини буде замало. Сучасній лю-
дині потрібне багатовимірне ба-
чення. Саме тому постає питання 
позауніверситетської освіти і ви-
вчення міждисциплінарних пред-
метів. Американський журналіст 
Томас Фрідман називає таку нову 
систему бачення світу глобалізаці-
єю. Йдеться про інтеграцію.

Віталій Людаленков, Інститут 
комп’ютерних технологій, автома-
тики та метрології: „Я вже працюю 
за спеціальністю. Що мотивує до 
навчання і роботи над собою? Хочу 
побачити, чого можу досягти і що 
з того вийде далі. Я вчуся заради 
того, щоб розвиватись, але для 
мене університетських курсів не 
вистачає. Світ змінюється постій-

но і не можна нехтувати питанням 
актуальності“.

Про стипендію
Від 2017 року українські студен-

ти отримують академічну стипен-
дію за новим принципом: універ-
ситет формує рейтинг і визначає 
найуспішніших. Тодішні очільники 
міністерства освіти аргументу-
вали таке рішення тим, що чинна 
система розподілу стипендій нее-
фективна. Це чутливе для студентів 
питання може бути і приємним бо-
нусом до знань, і самим двигуном 
навчання.

Марія Велика, Інститут комп’ю-
терних наук та інформаційних 
технологій: „Мене мотивує вчити-
ся турбота про власне майбутнє. 
Якщо справді є предмети, які я 
вважаю необхідними мені в май-
бутньому, то це варто вчити. Хоча є 
багато чого непотрібного, застарі-
лого. Людина сама має хотіти вчи-
тися. Стипендія — це додатковий 
стимул“.

Мар’яна Гринюк, Інститут 
комп’ютерних наук та інформацій-
них технологій: „Я вчуся на мак-
симум. Якщо стипендія є — дуже 
добре, якщо ні — не засмучуюсь. 
Для мене дуже страшно — це по-
трапити на комісію. Навіть якщо 
отримую трійку, зітхаю з полегшен-
ням. Вчитися суто заради того, щоб 
мати стипендію — це не про мене. 
Треба брати якнайбільше з того, що 
тобі можуть запропонувати в уні-
верситеті“.

Про Джобса
Критики університетської осві-

ти закидають, що Стів Джобс не 
здобув диплома, але зміг успішно 
зреалізуватися. Це не зовсім так. 
Адже творець корпорації Apple на-
вчався рік у Рід-коледжі — приват-
ному гуманітарному університеті. 

До слова, Джобс розповідав, що 
якби не курси каліграфії, то ми не 
мали б MacBook із пропорційними 
шрифтами.

Мар’яна Коваленко, Інститут 
права та психології: „Коли я всту-
пала на журналістику, то не знала, 
чи буду журналісткою. Розуміла, 
що буде важко працювати за спе-
ціальністю. Справа ж не лише у 
здібностях. На перших двох кур-
сах я намагалась навчатися лише в 
університеті, вивчала багато теорії, 
та згодом збагнула, що теорія без 
практики — ніщо. Тоді почала за-
мислюватись щодо пошуку роботи 
за спеціальністю, щоби практику-
ватись.

Якщо відверто, то мотивація у 
людини є тоді, коли вона підбирає 
собі певні методи і шукає всі мож-
ливі засоби, аби самовдосконалю-
ватися. Тому що система освіти не 
завжди для всіх підходить. Про-
сто заучувати теорію — нудно. Та 
й воно дуже швидко стирається 
з пам’яті, ти просто не можеш це 
застосувати на практиці. Потріб-
но знати багато лайфхаків, треба 
чимало читати. Журналістові це 
необхідно. Є безліч різних курсів, 
лекцій. Мене мотивують виступи 
людей, які чогось досягли. Тоді ро-
зумію, що шлях до того, ким вони 
стали, не є легкий і завдяки їхнім 
життєвим реальним прикладам я 
прагну вдосконалитися. 

Треба усвідомлювати, що жур-
налістика — творчість. І, на мою 
думку, зовсім  не кожен може бути 
журналістом. Я не вважаю, що 
хтось став би добрим представ-
ником цієї професії лише тому, 
що він — гуманітарного напряму. 
Кожна людина у своїй роботі має 
мотивуватися прагненням робити 
свою справу якісно і добре. Для 
будь-якого фаху потрібен само-
розвиток. Мені дуже допомогла 
громадська діяльність. Вона сфор-
мувала мій світогляд і розуміння 
того, що потрібно завжди вчитися. 
І вчитися багато. Нині я працюю в 
інформаційній агенції та, зізнаюсь, 
не завжди все розумію і не завжди 
все знаю. Проте, якщо захочеш, то 
все у твоїх руках“. 

Марія МАСЮК
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КАВА, ВЕЧІРКИ, СМАРТФОНИ…  
     ДЕ СТУДЕНТИ БЕРУТЬ КОШТИ?
У попередньому числі „Аудиторії“ ми розповіли, як 
студенти витрачають свою стипендію. А де ж беруть 
кошти контрактники й ті, хто „злетів з рейтингу“ вже 
у другому семестрі першого курсу? 

Допомога батьків — 
комфорт дитини

Від дитинства ми матеріально 
залежні від мами з татом. Вони 
розподіляють сімейний бюджет і 
виділяють нам кишенькові гроші. 
Тому, коли школяр стає студентом, 
батьки і далі намагаються задо-
вольнити всі потреби дитини, щоб 
вона почувалася комфортно. Деякі 
студенти користуються любов’ю та 
щедрістю своїх батьків аж до шо-
стого курсу. Звідси — і квартири, 
і айфони останніх моделей, і всякі 
коштовності.

Але не вся сучасна молодь хоче 
матеріально залежати від дорос-
лих. Тому багато студентів нама-
гаються знайти підробітки.

Де та як можна 
знайти роботу? 

Studlava — місце, де зустріча-
ються працедавці та студенти, які 
шукають роботу. Достатньо лише 
зареєструватися на сайті та запов-
нити анкету. Додаток є ще в Інста-
грамі, Ютубі та Телеграмі, де також 
можна ознайомитися з новими ва-
кансіями. Також можна увімкнути 
сповіщення у Фейсбуці — тоді що-
дня вас інформуватимуть про нові 
робочі місця.

Work.ua і Робота.юа. Реєструє-
мося, заповнюємо резюме, виби-
раємо місто, категорію (наприклад, 
сфера обслуговування, ІТ, адмі-
ністрація чи дизайн), позначаємо 
вид зайнятості (повна, неповна, 
дистанційна робота). Також можна 
вказати бажану зарплату та поста-
вити галочку біля пунктиків „без 
досвіду“, „людям із інвалідністю“, 
„студентам“, „відгук без резюме“. 
Ми вибираємо роботу для студента 
та неповний вид зайнятості. Що ж 
запропонує нам сайт?

На 30 вересня — 1163 вакан-
сії. Один із найпопулярніших ва-
ріантів — оператор call-центру. В 

обов’язки цієї роботи входить кон-
сультування клієнтів у телефонному 
режимі, оформлення замовлень та 
реєстрація інформації в базі даних. 
Щоб отримати цю вакансію, необ-
хідно знати українську мову та ПК 
(персональний комп’ютер) на по-
чатковому рівні. Плюси цієї робо-
ти — індивідуальний графік: ранкові 
або вечірні зміни, комфорт (робота 
в офісі) та наставництво (система 
підтримки новачків, дальший роз-
виток і навчання персоналу). От-
римувати тут можна від 7500  до 
9500 грн.

На сайтах також  є численні ва-
кансії офіціантів, барист, членів бри-
гади ресторану. Середня зарплата 
— 10000 грн. Обов’язкові якості — 
комунікабельність та стресостій-
кість.

У торгові центри завжди потрібні 
продавці-консультанти. Ви можете 
продавати харчові продукти, одяг, 
телефони, парфуми, сувеніри, кни-
ги і заробляти понад 9000 грн. До 
обов’язків входить консультування і 
обслуговування клієнтів, контролю-
вання якості та терміну придатності. 

„Гарячою вакансією“ є робота 
касира, який має не лише обслуго-
вувати клієнтів, а й перерахувати 
кошти, працювати з документацією, 
вести касову дисципліну та форму-
вати базу клієнтів. Отримує касир 
близько 9500 грн.

Якщо ваш вік — понад 18 років, 
ви можете знаходити спільну мову 
з дітьми, вмієте працювати в коман-
ді, маєте хороше фізичне й психічне 
здоров’я, тоді на неповну зайнятість 
можна обрати роботу аніматора. До 
його обов’язків входить догляд за 
малятами на дитячому майданчику 
та участь в організуванні свят. Се-
редня зарплата — 6500 грн.

На Work.ua та Робота.юа можна 
знайти й інші вакансії: кур’єр, мер-
чендайзер, кухар, оператор пошто-
вого відділення, промоутер, сушист, 
бармен, сортувальник хліба та на-
віть хімік-лаборант.

Ірина Черниж, студентка друго-
го курсу Інституту гуманітарних та 
соціальних наук:

— Більшість контрактників пра-
цює. На другому курсі варіантів для 
підробітку, який можна поєднувати 
з навчанням, є багато. Я, наприклад, 
працюю в торговому центрі. Також 
багато моїх однокурсників заробля-
ють у ресторанах, крамницях, служ-
бах доставлення або ж онлайн.

Ростислав Дмитрук, студент тре-
тього курсу Інституту права, психо-
логії та інноваційної освіти ділиться 
своєю історією:

— Мені 19 років. Від першого 
курсу я вирішив працювати, щоб 
мати власні кошти та стати част-
ково матеріально незалежним від 
батьків. Гадаю, що єдина робота, 
яку студент може хоч якось поєд-
нувати з навчанням, — це сфера об-
слуговування. Тому я влаштувався 
на роботу офіціантом до ресторану. 
Працювати було важко, зміни —  до 
другої години ночі, а зранку знову 
на пари. Часу вчитися не було зов-
сім. Другий досвід роботи — соціо-
логія. Я робив те, що вмію, та отри-
мував хороші гроші. Одна заповне-
на онлайн-анкета — 20 грн. Після 
пар я ходив до „Арсену“ чи „Сільпо“ 
і просив перехожих заповнювати 
анкети. Мій рекорд — 26 анкет на 
день. І останній досвід — це ба-
риста. Платили мало, а працювати 
потрібно було багато. Нині вирішив 
спробувати заробляти в інтернеті. 
Цікавлюся копірайтингом та крип-
товалютами. 

Інші способи 
заробітку

Студенти малюють картини на 
замовлення, фотографують, ста-
ють майстрами манікюру, макіяжу 
та зачісок. Існує багато стоків, де 
можна продавати свої речі, одяг, 
книги. Якщо ви добре знаєте мови, 
математику, географію, історію, то 
завжди актуальна підготовка шко-
лярів до ЗНО — і наживо, і онлайн.

Кожен має свій спосіб знайти 
кошти. Але в жодному разі не мож-
на сказати, що сучасний студент не 
має грошей. 

Анастасія МИГИДЮК
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КУЛЬТУРА

ТРОХИ ЗНАНОГО Й НЕЗНАНОГО 
СОРОКИ

Твори відомого графіка, дисидента, першого завідувача 
кафедри промислової графіки ЛАМ Богдана Сороки до 
20 жовтня можна оглянути у галереї „Зелена канапа“ 
(вул. Вірменська, 7). Багато з них виставили вперше.

Богдан Сорока належить до тих 
митців, яких радянська влада свого 
часу забороняла. Адже він, син дія-
чів ОУН Михайла Сороки та Катери-
ни Зарицької. Перші лінорити 
художника — ілюстрації 
до творів Ігоря Калин-
ця — видано 1969 року 
у Лондоні. Митець не 
покаявся і до початку 
90-х не виставлявся. 
Працював з Володими-
ром Патиком — з його 
участю постала мозаїка 
„Риби“ на фасаді крамниці 
„Океан“ (нещодавно скандаль-
но зруйнована). Маляр створював 
ілюстрації до творів Лесі Українки, 
Тараса Шевченка, Василя Стефани-
ка, Романа Іваничука, а також власні 
графічні цикли, з якими перемагав у 
міжнародних конкурсах.

Експозиція робіт Богдана Со-
роки в галереї „Зелена канапа“ є 
знакова: кілька років тому в її сті-
нах мала відбутися персональна 
виставка митця, та він раптово по-

мер. Раніше, 2013 року, Сорока був 
у „Зеленій канапі“ серед учасників 
виставки львівської графіки „Му-
зей. Графіка 90-х“. Тепер у галереї 

представили твори з кількох 
серій кольорових та чор-

но-білих ліноритів, бага-
то з яких на загал ще не 
виставляли.

На виставці, якщо 
завітаєте, побачите ро-
боти зі серій „Гетьма-

ни“ (2006–2008 роки), 
„Чотири пори року“ 

(2008–2011) й з останньої — 
„Ангели і музика“ (2013–2014). 

Славнозвісна серія ілюстрацій до 
збірки Калинця „Відчинення вер-
тепу“, за яку автор отримав неми-
лість влади, теж є в експозиції. А 
передусім упадають в око (висять 
над символічною зеленою канапою 
при вході) хрестоматійні чорно-білі 
зображення львівської архітекту-
ри — „Середмістя Львова“, ліногра-
вюри 2006 року.

Наталя ЯЦЕНКО

Письменника Юрія Андруховича 
відзначили чеською премією 
ім. Вацлава Буріана. Цю премію 
засновано 2016 року в пам’ять 
про знаного чеського журналіс-
та, перекладача та поета з Оло-
моуца. Її вручили Андруховичу за 
культурний внесок у центрально-
європейський діалог. У категорії 
„Поезія“ премію надали німець-
кому поетові Максові Чоллеку. 
Премію від читачів отримала 
польська поетка Юлія Федорчук.

10 жовтня Державний меморі-
альний музей Михайла Гру-
шевського (вул. І. Франка, 154) 
запрошує на репрезентацію 
проєкту смартфонного до-
датка доповненої реальності. 
Додаток DMH Lviv AR — це мож-
ливість за допомогою смартфону 
віртуально прогулятися меморі-
альним будинком відомого істо-
рика. Тривимірна цифрова мо-
дель будівлі дає змогу побачити 
пам’ятку архітектури початку ХХ 
ст. з усіх боків і побувати в ній від 
підвалу до горища. За допомогою 
додатка також можна ознайо-
митися із родинними реліквіями 
Грушевських.

З'явився трейлер зухвалої мо-
лодіжної комедії „Халепа на 5 
Baksiv“. Стрічка розповідає про 
Макса та Зеника, засновників 
стартапу 5Baksiv.net, які потра-
пляють у халепу. На допомогу 
вони кличуть дрібного шахрая 
Хом’яка. Намагаючись виплута-
тись із ситуації, стають епіцен-
тром розборок між невідомими 
силовиками та місцевим авто-
ритетом. Картину режисера Ми-
рослава Латика створено за під-
тримки Держкіно і вийде вона в 
широкий прокат 7-го листопада.

У Національному музеї ім. Ан-
дрея Шептицького відбулася 
презентація монографічного 
альбому „Святині Княжої Укра-
їни“. Альбом ознайомлює з на-
ціональними реліквіями Княжої 
України — монументальним 
мистецтвом, книжною мініатю-
рою та іконописом, що форму-
ють цілісне бачення сакральної 
традиції Х–ХІІІ ст. В альбомі про-
стежено долю пам’яток, подано 
опис святинь, окреслено їхнє 
мистецьке та духовне значення 
в українській культурі. Автори 
праці — Андрій Комарницький і 
Богдан Зятик.
За матеріалами інформагенцій

ЯК „АУДИТОРІЇ“ СТАТИ БЛИЖЧЕ 
ДО ЧИТАЧА?

Наталія Присяжнюк, студентка 
четвертого курсу Інституту економіки 

та менеджменту:

„Більше про інші 
інститути“

Цікава газета з актуальними новинами. 
Зручний формат та привабливе макетуван
ня. Охоче прочитала б більше про інші інститу
ти та про актуальні наукові праці наших викладачів, 
котрі були б корисні студентам.

m Продовження. Початок на 2 с.
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УКРАЇНСЬКА МУЗИКА У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ

До 20 жовтня у Львові триває Міжнародний фестиваль 
сучасної музики „Контрасти“. Гості-учасники цього 
ювілейного, 25-го, фесту — композитори та виконавці 
з Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Ізраїлю, США, 
Південної Кореї, Туреччини, Польщі, Литви, Білорусі й 
України.

Фестиваль розпочався 4 жовтня 
та впродовж майже двох з поло-
виною тижнів тішитиме меломанів 
насиченою програмою: 14 концер-
тів симфонічної, електроакустич-
ної, камерно-інструментальної та 
вокальної музики, майстер-класи 
з композиторами тощо. Окрім сві-

тових й українських прем'єр творів, 
важливою частиною є ретроспек-
тива української сучасної музики. 
„Святослав Луньов: ескіз до пор-
трета композитора“, „Лятошинський 
об'єднує“, „Галицькі композитори XX 
ст.: вокальна творчість“, „Володимир 
Загорцев: ескіз до портрета компо-

зитора“, „#1: Галицький контекст“, 
„#2: Український контекст“ — під 
час цих концертів звучатимуть ком-
позиції тільки українських творців.

У ніч з 19 на 20 жовтня відбу-
деться „Ніч „Контрастів“. Її формат 
доволі вільний — слухачі зможуть 
переходити з приміщення у примі-
щення, спілкуватися з виконавцями 
та композиторами. „Ніч…“ предста-
вить найновіші тенденції у сучасній 
інструментальній, електронній му-
зиці та мультимедійні проєкти.

Усі заходи відбуваються у філар-
монії, дзеркальній залі Опери та в 
Будинку орґанної музики.

Н. Я.

„ПЕРЕХІД 1989“ — У ЛЬВОВІ 
ГОВОРИТИМУТЬ ПРО КУЛЬТУРУ
11–13 жовтня Львів прийматиме Конгрес культури. Захід 
відбуватиметься вперше та збере майже 200 учасників 
із 10-ти країн світу. Він має дискусійну й мистецьку 
програму — триєнале сучасного мистецтва „Український 
зріз“, виставка „Обабіч“ (уже відкрита), концерт гурту 
„Жадан і Собаки“, відбуватимуться й інші події.

1989 рік був роком радикальних 
змін і процесів для України і світу 
загалом. Тому візійна група Кон-
гресу, що складалася з культуроло-
гів, мислителів, освітян культурної 
сфери, ухвалила назву — „Перехід 
1989“.

Конгрес культури (бієнале) — 
спроба створити сталу платформу 
для розвитку культурного середо-
вища країни. Про актуальні пробле-
ми культури, про те, що змінилося 
в ній за останні 30 років і куди ру-
хатися нам далі, дискутуватимуть 
учасники Конгресу у трьох тема-
тичних блоках — „Мури“, „Міри“, 
„Наміри“. Куратор блоку „Мури“ 
Антін Борковський зауважує, що 
культура — глибше явище, ніж 
діяльність митців. Ми маємо за-
вершення постмодерного циклу й 
падіння чи знесення старих мурів 
у Європі, зокрема культурні тран-
сформації після Берлінського муру 
— з одного боку. Та з другого — 
виникнення „мурів“ нових. Напри-

клад, маємо наступ примітивізму, 
попкультури. Досліджувати нові 
„мури“, які незримі, але відчутні, 
осмислювати те, що відбувається 
в Центральній Європі, будуть відомі 
письменники, мистецтвознавці, со-
ціологи з України, Польщі, Естонії, 
Німеччини, Канади тощо. Конгрес 
відкриють українська письменниця 
Оксана Забужко та відома хорват-
ська авторка Славенка Дракуліч.

Кураторка блоку „Міри“ Зоряна 
Рибчинська говорить про те, що 
тепер відбувається активне повер-
нення до окреслення норм і правил 
у суспільстві. Старі правила-норми 
зруйновані, що викликало ейфорію, 
та треба йти далі — шукати добрі 
зразки, виробляти правила для 
співдії. Тому в межах блоку буде 
кілька дискусій про міри у різних 
виявах, про формування мистець-
ких канонів. Їхня особливість — зо-
середження на внутрішніх пробле-
мах у культурі, пошук спільних пра-
вил гри для культурних інституцій.

Останні три десятиліття були 
багаті на наміри, але успішність їх 
точкова. Кожна спроба сформува-
ти концепцію розвитку української 
культури не будувалася на аналізі 
того, що запропонували попередни-
ки. Блок „Наміри“, куратором якого 
є Зеновій Мазурик, розглядатиме ті 
системні зміни, які потрібні для роз-
витку культури, а, отже, економіки й 
політики.

Візуалізувати те, що відбува-
тиметься на Конгресі, покликаний 
„Український зріз“. Темою цього 
триєнале, що зазвичай транслює 
сучасне мистецтво за кордоном, 
стали „Обряди переходу“. Участь у 
проєкті візьмуть приблизно 20 мит-
ців, чиї художні твори вписуються у 
концепцію Конгресу.

— Третій день Конгресу присвя-
тимо підсумкам, — каже координа-
торка „Переходу 1989“, в. о. директо-
ра Інституту стратегії культури Юлія 
Хомчин, — адже його практична 
складова для нас не менш важлива, 
ніж дискусійна, розмовна. Спробу-
ємо напрацювати рекомендації для 
царини культури. Наразі не знаємо, 
чи це буде меморандум учасників 
Конгресу чи поради профільному 
міністерству, регіональним органам.

Конгрес відкриє для Львова нові 
локації: дискусії відбуватимуться у 
старому терміналі Львівського ае-
ропорту, а „Український зріз“ — у 
кам'яниці Седмирацькій, що на пло-
щі Ринок, 42, де невдовзі місто пла-
нує створити мистецький простір.
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КІНООГЛЯД

ПроКіно: ЗАХАР БЕРКУТ.  
ЧИ ВИЙШЛО В УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ В ЕПІК?

Сьогодні, 10 жовтня, у широкий прокат виходить 
чергова українська стрічка „Захар Беркут“. Журналіст 
„Аудиторії“ побував на допрем'єрному показі стрічки.

Передовсім зазначу дві речі: 
по-перше, „Захар Беркут“ — зра-
зок доброго кіно, в якого є недолі-
ки, але з низкою плюсів; по-друге, 
в цьому розборі я розглядатиму 
фільм як окремий твір, відірвано 
від повісті Івана Франка.

Почнемо з короткої загальної 
оцінки, що буде сформована з кон-
кретних критеріїв. 

Сценарій 
Нормальний. Не прісний, не ге-

ніальний, просто працюючий, хоча 
й із цілою купою кліше. Але вони 
допустимі в рамках такого типу 
фільмів. Сценарій — 20/30

Режисерська 
постановка 

Тут усе трохи складніше. Одра-
зу видно, що в Ахтема Сеітаблаєва 
та Джона Вінна, творців фільму, є 
талант, але не вистачає декількох 
інших якостей. Ми обговоримо це 
докладніше трохи пізніше. Нара-
зі можна сказати, що режисура 
вийшла на середньому рівні. Ре-
жисерська постановка — 16/25.

Робота акторів 
Її виконано на достатньо високо-

му рівні, зважаючи на умови жанру. 
Питання виникає хіба що з приводу 
дублювання — фільм повністю знято 
англійською мовою, задля прокату 
на заході, і дубльовано українською. 
Саме якість дубляжу місцями дуже 
сильно заважає перейнятися грою 
акторів. Робота акторів — 15/20.

Операторська 
робота 

Вона нестабільна. Дуже. Місця-
ми рішення доволі винахідливі, але 
місцями камера витворяє казна-що. І 
все було б добре, якби не одне „але“, 
котре також буде згадане трохи пі-
зніше. Операторська робота — 8/15.

Декорації, спецефекти, 
саундтрек 

А цей параметр творці вирішили 
викрутити на максимум: для „Заха-
ра Беркута“ було створено більше 
трьох тисяч одиниць костюмів руч-
ної роботи. Мало того, було збудо-
вано макет велетенської ущелини, 
завдовжки у 200 метрів. Саунд-
трек підібрано дуже добре: етнічні 
мотиви з упором на ритмічність. 
Єдине, що підвело, — спецефекти, 
які часом упадали в очі, але їх було 
мало. Декорації, спецефекти, саунд-
трек — 10/10.

Загальна оцінка фільму „Захар 
Беркут“ = 69/100.

Тепер про плюси 
і мінуси 

Одним із головних плюсів усієї кі-
нокартини є весь її другий акт, адже 
він чіпляє найбільше. Тобі просто не 
хочеться відводити очей від екрану 
під час цієї фази історії. Також варто 
відзначити колосальну роботу гри-
мерів та костюмерів: одяг та броня 
виглядають настільки красиво, що 
іноді навіть із невеличким перебо-
ром. На цьому саме із плюсів кар-
тини — все. Але справа не в тому, 
що мінусів багато, а в тому, що біль-
шість елементів фільму нейтральні, а 
описувати їхню „непоганість“ немає 
сенсу.

Із глобальними мінусами в кар-
тини ситуація більш цікава. На мій 
погляд, їх можна виділити лише 3. 

Перший з них — недостатність 
бюджету. Незважаючи на те, що він 
становить аж 113,5 млн грн, його все 
ж мало. Два роки тому ми вже мали 
спробу зняти „Короля Данила“ з 
фортецями та битвами за 4 млн грн. 
Для порівняння, „Спартак“ Стенлі 
Кубріка коштував 12 млн доларів, 
що за сьогоднішнім курсом станови-
ло б не менше 300 млн грн. Нюанс 
у тому, що Кубрік зняв „Спартака“ 
1960 року. Тому можна зрозуміти, 
чому кошторису „Захара Беркута“ 

не вистачило на всі задуми автора. 
Саме тому ми й маємо масу мікро-
недоліків, на кшталт дешевої графіки 
і місцями загубленої кольорокорек-
ції. 

Другим мінусом фільму є те, що 
він не знає, чим хоче бути. І тут ми 
згадуємо про якості, яких бракує ре-
жисерам. Я кажу про впевненість та 
мужність зробити чіткий вибір. Адже 
„Захар Беркут“ постійно гойдається 
між трохи наївною героїчною іс-
торією про лицарів і жорсткою се-
редньовічною повістю із кров’ю та 
насильством. До того ж, мені зда-
ється, що творці мали за мету зро-
бити саме друге. Про це говорить, 
як мінімум, те, що в першій же сцені 
монголи вбивають дитину. Але чи то 
через тиск студійних босів/держкіно, 
чи то через побоювання неприйняття 
українським глядачем такого підходу 
до екранізації Франка, Сеітаблаєв та 
Вінн нібито не дотискають і пом’як-
шують кінополотно. 

Третій недолік поєднує два пер-
ших, і ім’я йому — монтаж. Склада-
ється враження, що через брак ко-
штів, було вирішено пожертвувати 
темпом розповіді. Внаслідок цього 
в глядача вливають чан з експози-
цією за перші 20 хвилин фільму, не 
вдаючись у деталі. Це відбувається 
ще й тому, що фільм хоче бути епі-
ком, але йому не цікаво показувати 
мирне життя. І тут у гру вступає мон-
таж: середня довжина одного кадру 
на цьому етапі дорівнює приблизно 
4 секундам (я рахував), через що ви 
боїтеся моргати, аби нічого не про-
пустити. Така швидкість перемикан-
ня підвищує між кадрами динаміку 
та рівень напруги. Вона доречна в 
екшн-моментах, а не під час роман-
тичного діалогу.

Але чи роблять усі ці проколи не-
можливим до перегляду фільм „За-
хар Беркут“? Ні. Він, попри все, таки 
достатньо сильна картина з великим 
потенціалом та добрим посилом.

У підсумку скажу, що не шкодую 
часу, витраченого на перегляд цієї 
стрічки. Саме таке кіно просуває 
український кінематограф уперед. 
Саме після такого кіно починаєш ві-
рити, що ми йдемо правильним шля-
хом. І на таке кіно таки варто ходити.

Микита ГАВРИЛЮК
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

„ЛЮБЛЮ ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ ТА ВІЛЬНИЙ СТИЛЬ“

У листопаді відбудеться чемпіонат України з плавання, в 
якому братиме участь першокурсниця ІГСН Аліна Крук. Улітку 
в подібних змаганнях у Запоріжжі в категорії серед жінок 
до 20 років вона здобула два перші місця на дистанції 400 і 
800 м стилем кроль і третє, пливучи комплекс 400 м. Чинна 
чемпіонка України мріє пройти відбір і взимку потрапити на 
чемпіонат Європи, а згодом — на Олімпіаду.

Аліно, як готуєтеся 
для досягнення та-

ких високих цілей?
— Маю по два тре-

нування щодня, додат-
ково — заняття в залі. 
Встаю рано, снідаю — о 
сьомій потрібно бути в 
басейні „Аквапарку“ (у 
вівторок і четвер — у По-
літехніці, де удвічі менший 
басейн, що важливо для 
зміни дистанції). Плаває-
мо півтори — дві години 
(на піку тренувань — 2,5) 
по 5–6 км. Увечері перед 
плаванням відвідуємо ще 
й залу, де виконуємо різні 
фізичні вправи. Не вико-
ристовуємо силові тре-
нажери з великим ваго-
вим навантаженням, бо у 
плавця м’язи мусять бути 
не „забиті“, а розтягнуті.

Яким є Ваше харчу-
вання?

— Стараюся не їсти 
солодкого й борошняних 
виробів. Комбінація біл-
ків, жирів, вуглеводів зба-
лансована, прийом їжі — 
п’ять разів на день.

Раціон укладаєте самі 
чи хтось Вам допо-

магає в цьому?
— Був період, коли зі 

мною працював дієтолог. 
Тепер, коли я зрозуміла 
принципи побудови раці-
ону, дбаю про нього сама. 
На сніданок я завжди їм 
підсолену вівсянку з варе-
ними яйцями. Після тре-
нування — яблуко, банан 
або сухофрукти, горіхи. 
На обід — перша страва, 
каша з м’ясом. Обов’яз-
ково — овочі. На вечерю 

вживаю рибу й знову ово-
чі, бо крупи після 16.00 
уже їсти не можна — по-
гано засвоюються. Раціон 
упродовж року є стабіль-
ний. Пиття стандартне — 
1,5–2 л води на день.

Щоби добре плава-
ти, Ви мусите не 

тільки добре їсти, а й, 
мабуть, добре відпочи-
вати…

— Так, звичайно, дуже 
важливо вчасно ляга-
ти спати. Оскільки мушу 
встати зранку пів на 
шосту, то в ліжку бажано 
бути о десятій вечора. Мій 
тренер каже, що в сні за-
кріплюються наші вміння, 
яких ми набули впродовж 
дня. Мені не хочеться ні-
кого підводити, тому пе-
ред змаганнями намага-
юся висипатися. Тепер, 
коли будуть важкі трену-
вання, спробую знайти 
час і на післяобідній сон.

Який ще відпочинок 
практикуєте, крім 

сну?
— Гуляю з молодшою 

сестрою, друзями, читаю 
книжки Стівена Кінга і з 
психології.

Повернімося до пер-
ших сходинок Вашо-

го успіху. Хто загітував 
Вас плавати і чому?

— Почалося все з того, 
що ми поїхали з батьками 
на море. Повернувшись 
додому, тато сказав, що 
мені варто навчитися пла-
вати. Так уже від першого 
класу й стала відвідувати 
басейн. Згодом потрапила 

до професійного тренера. 
Він довів мене до хоро-
шого результату — пер-
шого дорослого розряду. 
Від сьомого до десятого 
класу я вчилася в Києві 
й там здобула майстра 
спорту України. Невдовзі 
прийшов застій. Я приїха-
ла додому, поговорила з 
тренером й залишилася у 
Львові. Уже за рік зуміла 
поліпшити свій результат 
і потрапила до збірної 
України.

Тепер мене тренують 
Андрій Копитчак і Ан-
дрій Шиманський. З ними 
можна багато про що по-
говорити. І не тиснуть на 
мене, а кажуть, що я можу 
досягти поставленої мети. 
Знають, на що кожен їхній 
спортсмен спроможний, і 
не ставлять планку вище 
його можливостей. У Киє-
ві тренерка постійно кри-
чала на мене, бо вважа-
ла, що спортсмена треба 
розсердити та його емоції 
підштовхуватимуть до ре-
зультату. Щодо мене та-
кий підхід не спрацював.

Плавання було Вашим 
єдиним захоплен-

ням?
— Ще танцювала хіп-

хоп. Та батьки поставили 
перед вибором, бо бачи-
ли, що важко все поєдну-
вати. Мені хотілося плава-
ти, подобалося середови-
ще. І це заняття перейшло 
в хобі, а воно — у справу, 
якою живу. Люблю довгі 
дистанції та вільний стиль, 
тобто кроль. Він вимагає 
багато роботи над собою, 
виховання сили волі. Але 

найважливіше — ловити 
від цього кайф.

Цей кайф Ви відчули 
відразу?

— Ні, він з’явився з ча-
сом. Треба було зрозуміти 
багато всього й відчути.

На довгих дистанціях 
в інших видах спор-

ту важливо не виклада-
тися відразу на всі сто, 
а тримати свої темп і 
швидкість на одному 
рівні. Яка тактика у Вас?

— Я, навпаки, почи-
наю стартувати швидко. 
Бо знаю, що якщо почну 
не з великої швидкості, 
то потім інших не дожену. 
Іноді можу додати запалу 
на фініші. Ще перед стар-
том уявляю, як завершую 
дистанцію — хороший ре-
зультат і всі раді.

Крім здобутків суто 
професійних, пла-

вання має на Вас вплив 
щодо здоров'я, фігури?

— Плавання змушує 
бути весь час у формі. У 
мене непоганий імунітет 
— майже не хворію. Коли 
нема тренувань, то є одне 
бажання — полежати. 
Спортсмени дуже ліниві: 
щойно випадає нагода 
відпочити, то вони нею 
користаються.
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
3. У Вільяма Шекспіра та, що „… його за 
муки покохала, а він її за щире співчуття“. 
6. Священна книга мусульман. 7. Викона-
вець ролей у театральних виставах. 9. Лю-
дина, якій притаманна найвища творча об-
дарованість. 10. Трава, що виросла на місці 
скошеної. 12. Травоїдна тварина, яка на ви-
гляд трохи нагадує свиню, але має невели-
кий хобот, поширена у Південній Америці. 
14. Світлові круги навколо Сонця. 15. Віра у 
потойбічне життя, можливість спілкування 
з душами померлих за допомогою медіумів. 
17. Кав’ярня. 18. Одна з найпоширеніших ре-
лігій світу. 19. Порода мисливських собак. 
20. Великий безлісий, вкритий трав’яни-
стою рослинністю простір у зоні сухого клі-
мату. 22. Персонаж роману В. Гюго „Собор 
Паризької Богоматері“. 23. Морська про-
мислова риба родини лососевих, що захо-
дить у річку для нересту. 24. Австрійська 
футбольна команда. 26. Майданчик усеред-
ині цирку для виступу артистів. 28. Прилад 
гідроакустичної локації для визначення міс-
ця розташування об’єктів у воді; гідролока-
тор. 29. Рослина з виткими або лазячими 
стеблами. 31. Зонтична рослина, яку використовують 
як приправу, насіння якої називають коріандр. 32. Ху-
дожник, який зображує тварин.

Вертикально: 
1. Газ із різким запахом, видозміна кисню. 2. Річка, що 
протікає територією Швейцарії та Франції, на берегах 
якої — Женева та Ліон. 3. Перський цар із династії Ахе-
менідів, який зазнав поразки від греків під Марафоном 
у 490 р. до н.е. 4. Найкращі рослини, відібрані для виве-
дення нових сортів. 5. Радіоактивний хімічний елемент 
з атомним номером 85. 6. Рахунок у банку. 8. Морська 
крижина, що стоїть ребром на порівняно рівній льодя-
ній поверхні. 9. Раб у Стародавньому Римі, який бився 
на арені зі звірами або іншими рабами. 10. Міжнарод-

ні спортивні змагання, що відбуваються раз на чоти-
ри роки. 11. Пряма, що не має жодної спільної точки 
з певною кривою, але необмежено наближається до 
неї. 13. Телескоп, у якому об’єктив складається з лінз. 
15. Акваріумна рибка. 16. Міська підземна залізниця. 
21. Пилоподібна сіра маса, що залишається після зго-
ряння чого-небудь; зола. 23. Сітчаста тканина, яку ви-
користовують для вишивання. 25. Англійська принцеса, 
яка загинула в автокатастрофі. 27. Великий проміжок 
часу з визначними подіями, явищами. 28. Верхня пала-
та Конгресу США. 30. Епізод в опері, який виконує один 
співак у супроводі оркестру. 31. Невеликий комахоїд-
ний ссавець, що живе під землею.

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

ЯК „АУДИТОРІЇ“ СТАТИ БЛИЖЧЕ ДО ЧИТАЧА?
m Продовження. Початок на 2 с.

Сергій Подлесний, студент четвертого курсу Інституту комп’ютерних 
технологій, автоматики та метрології:

„Інформативність. Актуальність. Доцільність“
Регулярно читаю газету й вважаю, що вона цікава для студента. Дозволяє розши
рити світогляд і завжди бути у вирі життя Політехніки, дізнаватися про студентські 

організації. Цікавим є й висвітлення „Осені“ та „Весни Політехніки“, оскільки ново
спечені студенти ще не знають, що це таке, їм було б цікаво прочитати та, можливо, 

долучитися до заходу.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“
оголошує конкурс на заміщення посад  

завідувачів кафедр:

 • електромехатроніки та комп’ютеризованих 
електромеханічних систем;

 • електронних засобів інформаційно-комп’ютер-
них технологій;

 • зварювального виробництва, діагностики та від-
новлення металоконструкцій;

 • іноземних мов;
 • інформаційних систем та мереж;
 • інформаційно-вимірювальних технологій;
 • конституційного та міжнародного права;
 • політології та міжнародних відносин; 
 • прикладної фізики і наноматеріалознавства;
 • соціології та соціальної роботи; 
 • теоретичної та практичної психології.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають такі документи: заяву; особовий листок 
обліку кадрів із фотографією; автобіографію; ко-
пії документів про вищу освіту, наукові ступені та 
вчені звання; список друкованих праць і винаходів 
із зазначенням публікацій в журналах, що входять 
до наукометричних баз даних (Scopus, Web of 
Science) та індексу Гірша, завірених за встанов-
леним порядком; згоду на збір та обробку персо-
нальних даних; копії паспорта та трудової книжки.

До участі у конкурсі на заміщення посад за-
відувачів кафедр допускаються особи, які мають 
науковий ступінь доктора чи кандидата наук та 
вчене звання професора чи доцента відповідно 
до профілю кафедри, а також стаж науково-пе-
дагогічної роботи не менше 10 років. 

Термін подання документів на конкурс — місяць від дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету „Львівська 

політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, конт.тел. 258-24-82.
Житлом університет не забезпечує.

Ректорат

Науково-технічна бібліотека інформує
Користувачам Науково-технічної бібліотеки На-

ціонального університету „Львівська політехніка“ 
до 25 жовтня 2019 року надано тестовий доступ до 
інформаційних продуктів ProQuest, а саме до баз 
даних ProQuest Dissertations & Theses A&I.

Міжнародна корпорація ProQuest — світовий 
лідер у галузі обслуговування інформаційних за-
питів мільйонів дослідників різного віку і рівнів. 
ProQuest — завжди в центрі світових досліджень, 
забезпечує фахівців легким доступом до релевант-
ної та авторитетної інформації.

ProQuest Dissertations & Theses A&I — це най-
обширніший репозиторій, до якого ввійшли повні 
тексти дисертацій і дипломних робіт із усього світу, 
опубліковані від 1861 року і до сьогодення. Колекція 
містить більше 3,5 млн. дисертацій із майже 100 
країн від понад 3000 організацій, зокрема з провід-
них вишів світу: Гарвардського університету, Прін-
стонського університету, університету Йельського, 

Стендфордського університету, Університетського 
коледжу Лондона, Пекінського університету і бага-
то інших. Щороку до бази даних додається близько 
200 тис. робіт.

База даних оновлюється щотижня. Повнотек-
стові PDF-файли містять більше 2,5 млн назв до-
кументів.

Доступ надано до:
•  ProQuest Dissertations & Theses A&I: Business
•  ProQuest Dissertations & Theses A&I: Health & 

Medicine
•  ProQuest Dissertations & Theses A&I: History
•  ProQuest Dissertations & Theses A&I: Literature & 

Language
•  ProQuest Dissertations & Theses A&I: Science & 

Technology
•  ProQuest Dissertations & Theses A&I: Social 

Sciences
•  ProQuest Dissertations & Theses A&I: The Arts

Доступ до баз даних здійснюється з усіх комп’ютерів університету за посиланням  
https://search.proquest.com/pqdt/?accountid=141583 та за допомогою віддаленого доступу  
http://library.lp.edu.ua/uk/viddalenyy-dostup-do-peredplachenyh-resursiv-biblioteky.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний університет 
„Львівська політехніка“: 
диплом спеціаліста ВК № 28309482 на 
ім’я: Дмитрук Іванна Григорівна;
диплом спеціаліста ВК № 37537072 на 
ім’я: Захарук Назарій Васильович;
диплом спеціаліста ВК № 30667086 на 
ім’я: Олеш Людмила Ігорівна;
диплом магістра М15 № 056866 на ім’я: 
Сергієнко Вадислав Романович;
диплом спеціаліста С15 № 120547 на ім’я: 
Романчак Василь Ігорович.
Вважати недійсним диплом спеціаліста 
ПВ № 730132 (пошкодження документа), 
який видав Львівський політехнічний ін-
ститут у 1987 р. на ім’я: Мелимука Любов 
Миколаївна.
Вважати недійсним свідоцтво про базову 
середню освіту СК № 29323999, видане 
Кам’янською ЗОШ (Беляєвський район, 
Одеська обл.) 26.06.2006 р. на ім’я: Бра-
ковський Віктор Сергійович.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“.
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004.

Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  3,26 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 191256.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ.

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА.

Редактори відділів:

освіти і науки — Тетяна ПАСОВИЧ

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО.

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН  

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

Дизайнер-верстальник — Дмитро ГРИГОРЧАК.

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці— світлина Дмитра ГРИГОРЧАКА. 
На останній сторінці— світлини Тетяни ПАСОВИЧ, Катерини 
ГРЕЧИН, Наталії ЯЦЕНКО та Анастасії ЗАДОРОЖНОЇ.

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Редакція тижневика  
,,Аудиторія“ щиро вітає з 
днем народження проректо-
ра з економічних питань — 
головного бухгалтера Національного університе-
ту „Львівська політехніка“

Анатолія Степановича  
МОРОЗА.

Бажаємо Вам здоров’я міцного, 
наснаги та успіхів у всіх починаннях. 

Хай життя для Вас буде добрим дивом ― 
цікавим, радісним, щасливим. 
А плідні Ваші справи і шляхи, 

благословенні Богом будуть навіки!

УВАГА! КОНКУРС
У Львівській політехніці 

оголошено конкурс моногра-
фій, підручників, навчальних 
посібників та довідкових ви-
дань на 2019 рік.

Конкурс традиційно від-
буватиметься у таких номі-
націях:

 • „Найкраща монографія“;
 • „Найкращий підручник“;
 • „Найкращий навчальний 

посібник“;
 • „Найкраще довідкове ви-

дання“.
Перший етап конкурсу 

триває в навчально-наукових 

інститутах та Науково-техніч-
ній бібліотеці до 31 жовтня 
2019 року. Другий, всеуні-
верситетський, відбудеться 
1–15 листопада 2019 року.

На конкурс можна пода-
вати монографії, підручники, 
навчальні посібники та до-
відкові видання (довідники, 
термінологічні та тлумачні 
словники, альбоми, ювілей-
ні та краєзнавчі видання) 
працівників Львівської полі-
техніки — індивідуальні чи у 
співавторстві з працівниками 
інших установ та вишів.

Докладнішу інформацію можна отримати в кімн. 341 голов-
ного корпусу (вчений секретар науково-дослідної частини).
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