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ВАША ДУМКА

ЯКІ БУЛИ ВАШІ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ?

Оксана Юринець, народний депутат України VIII скликання, 
голова української делегації у ПА НАТО (2017–2019 рр.), к.е.н., 
професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності 
Інституту економіки та менеджменту Львівської політехніки:

„Політехніка — не просто 
університет, а спільнота“

Мої студентські роки, як, на-
певно, й інші, дуже багаті на 
цікаві спогади. Перша асоціа-
ція з цим періодом — це пер-
ший курс. Книгарня. І двісті 
людей стоять у черзі, щоб ку-
пити одну й ту саму книжку, а 
їх залишилося лише чотири. І 
яким же ж було відчуття, коли 
ти розумієш, що опинився се-
ред щасливчиків, яким удалося 
придбати видання…
У моїй групі було багато людей 
із різних кутків України. Ми ра-
зом їздили відпочивати в Кар-
пати, у Винники на шашлики. 
Пам’ятаю, як одного разу наш 

староста затримав виплату 
стипендії цілій групі, але потім 
ходив із пейджером і був дуже 
крутий хлопець. Стипендія тоді 
становила близько 10 доларів, і 
йому довелося довго нам її від-
давати (сміється).
А я завжди носила в гаманці за-
хованих 10 доларів. Ми вирос-
ли в багатодітній родині: нас 
п’ятеро. Для батьків було дуже 
важливо дати всім дітям освіту 
й виховати відповідальне став-
лення до грошей. Я ті 10 доларів 
тримала про всяк випадок. Цей 
випадок не настав за всі 5 років 
навчання, бо мені завжди було 
їх шкода. Сьогодні ця купюра є 
дуже символічна для мене, я її 

досі зберігаю як недоторканний 
запас зі студентських років.
Асоціації з останніх курсів — 
поєднання навчання з материн-
ством. На початку п'ятого курсу 
доводилося годувати малу під 
четвертим корпусом. Чоловік 
або свекор привозили доньку, і 
я мусила бігати між парами.
Ще один яскравий спогад, 
пов’язаний із 2004-им роком. 
Навчаючись в аспірантурі, по-
бувала в Києві на Майдані. І 
саме під час цих подій відчула, 
що Політехніка — це не просто 
університет, а спільнота.

Записала 
Анастасія МИГИДЮК

Юрко Іздрик, письменник:

„За прогул практики мене вигнали 
з гуртожитку“

До Політехніки на механіко-тех-
нологічний факультет я вступив 
без іспитів — був тоді такий екс-
перимент, аби привабити золотих 
медалістів на непопулярні спеці-
альності. 
Швидко зрозумівши, що це не 
моє, почав шукати заняття для 
душі, і вже на першому курсі 
став клавішником інститутсько-
го вокально-інструментально-
го ансамблю „Джерела“ (таким 
був офіційний статус нашого 
колективу, що ми його вважали 
рок-групою). І після закінчення 
першого курсу, замість того, щоб 
відбувати виробничу практику на 
Тернопільському заводі сільсько-
господарських машин, я поїхав 

разом з групою на гастролі в міс-
то Джанкой — тоді ще не окупо-
ване. Там ми жили просто в ра-
йонному будинку культури, який 
був дуже подібний на мій калусь-
кий, а вечорами грали на танцях. 
І всіма силами демонстрували, 
що ми просунута рок-група, а 
не якийсь там совковий ВІА. І все 
було чудесно, і літо вдалося. 
Щоправда, за прогул виробничої 
практики мене позбавили місця в 
гуртожитку, тож весь наступний 
семестр я жив там нелегально і 
ночував під столом на позичено-
му надувному матраці. Матрац 
був дірявий, до ранку в нього 
здувалася подушка, тож десь о 
4-й ночі її доводилося надувати, 

щоб спати далі. Зате мені снило-
ся море і чайки. А до сільсько-
господарських машин я відтоді й 
не наближався.

Марія МАСЮК
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 m Продовження на 7с., 15с.

Орест Івахів, завідувач кафедри приладів точної механіки 
ІКТА, професор, випускник 1968 року: 

„Час формував із нас 
однодумців“

Мої студентські роки припали на 
час хрущовської „відлиги“. Наша 
група була дружна, сильна, серед 
нас панувала взаємодопомога. 
Взимку гуртом готувалися до іспи-
тів у гуртожитку і за декілька днів 
„проганяли“ всі питання. Літні се-
сії поєднували з виїздами до лісу, 
на озеро, відпочивали, а потім 
спільно повторювали теми іспиту. 
У нас була найвища успішність на 
факультеті автоматики. Лекції, які 
нам читали російською, конспек-
тували українською. Це заохочу-
вало деяких викладачів перейти 
на викладання українською. 
Ми багато спілкувалися (нині сту-
денти здебільшого „спілкуються“ 
зі своїми айфонами), обмінюва-

лися цікавими публікаціями, поза-
цензурною літературою, захоплю-
валися поезією „Розстріляного 
відродження“, поезією сучасників, 
відвідували різноманітні концер-
ти й художні виставки, слухали 
лекції в Університеті культури при 
Консерваторії, ходили до картин-
ної галереї й музею українського 
мистецтва. А ще ми були дуже 
співочі: на днях народження чи 
вечірках завжди лунали пісні з 
різних регіонів України. Співали 
й у міжвишівському хорі „Гомін“, а 
коли його заборонили, перейшли 
у хор Політехніки. У вільні дні бу-
вали на природі. Влітку могли мі-
сяцями бродити Карпатами, зна-
йомилися із містечками й селами 

Прикарпаття, Закарпаття, відвіду-
вали Маківку, Ключ, Берестечко та 
інші історичні місцини. Особливо 
полюбляли Гуцульщину. Час фор-
мував із нас однодумців.

Записала Катерина ГРЕЧИН

Андрій Салюк, голова Львівської обласної організації 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури:

„Найяскравіші спогади — 
зі Студентського братства“

Я навчався в Політехніці в 1984–
1991 рр. Не знаю, як у кого, а в 
мене була просто неймовірно 
хороша група, а також справжні 
друзі в кімнаті, з якими жив. Але 
все-таки найяскравіші студент-
ські роки — період Студентського 
братства. Важко вибрати якусь по-
дію — все, що ми там робили, було 
завжди дуже знаково й важливо.
Тоді ми відчули, що і викладачі, і 
студенти можуть бути одним вели-
ким справжнім колективом, який 
взаємодіє, співпрацює. Коли було 
студентське голодування (1990 
р.), до нас, до Києва, приїжджали 
професори Львівської політехніки, 
підходили поспілкуватися, розпи-
тати, як хто себе почуває. Сту-
денти з інших вишів питали: хто 

то такі? Коли ми відповідали, що 
то проректори, декани, завідувачі 
кафедр, вони із заздрістю на нас 
дивилися, що ми маємо такий кон-
такт, таку співпрацю. Думаю, ми 
всі тоді старалися працювати над 
тим, щоб словосполучення „аль-
ма-матер“ не було умовне, а дуже 
реальне, намагалися зробити наш 
тоді ще інститут, потім універси-
тет, кращим — спільно.
З яскравих подій було, звісно, 
наше студентське голодування, і 
вибори ректора, й акції протестів 
проти викладання наукового ко-
мунізму, домагання, щоб у нашо-
му виші викладали українською 
мовою, аби іноземці, які приїжд-
жають до України, по завершен-
ню навчання знали мову держави, 
в якій навчалися. А ще пригаду-
ється, як ми спільно домагалися 
покращення навчального проце-
су, як боролися, до речі, разом із 
адміністрацією, проти корупції й 
хабарництва окремих викладачів. 

Ми видавали свою газету — „Грюн-
дік“ — так, як називали популяр-
ний серед політехніків невеличкий 
пивбар на вулиці Грюнвальдської 
битви. І наше гасло було алегорич-
не: „Менше піни, більше пива“. Уже 
пізніше, коли я навчався в аспіран-
турі, зайшов, пригадую, в якихось 
справах до проректора Станіс-
лава Воронова. Ми говорили на 
різні теми, згадали і про Братство 
та про „Грюндік“. Каже: „Класна 
газета була!“ Я, відверто кажучи, 
дуже здивувався: „А Ви що — чи-
тали наш „Грюндік“?“. „Певно, що 
читав, —  відповів проректор. — Я 
з вашої газети більше дізнавався 
про події в Політехніці, ніж із того, 
що мені доповідали заступники“.
 Це період неймовірно кольоро-
вий, дуже яскравий для мене. З 
нашими братчиками ми залиши-
лися добрими друзями й далі ак-
тивно контактуємо.

Записала  
Тетяна ПАСОВИЧ
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NOTA BENE!

#пишеморазом

ПОЛІТЕХНІКИ ПИСАЛИ ДИКТАНТ

8 листопада студенти та викладачі Львівської 
політехніки долучилися до написання радіодиктанту, 
приуроченого до Дня української мови та 
писемності, який організовує Національна суспільна 
телерадіокомпанія України.

Диктант єдності українці пишуть 
удев’ятнадцяте, у стінах Науко-
во-технічної бібліотеки — уп’яте. 
Охочих написати диктант у бібліо-
теці виявилося багато: не вистача-
ло місць за столами. 

Через певні технічні проблеми 
пропустили перше речення. Дик-
тант виявився невеликий за обся-
гом, а темп не був швидкий. Зго-
дом був час, щоб перевірити текст 
і зачекати на правильну версію. До 
слова, за грамотність можна отри-

мати подарунок. Для цього лише 
потрібно було сфотографувати 
свій диктант і відправити на адресу 
електронної пошти радіо. Це мож-
на було зробити протягом п’ятнад-
цяти хвилин після написання.

Цьогорічний диктант „Від бере-
сту — „до цифри“ розповідає про 
розвиток слова. Щоб грамотно 
його написати, потрібно бути оз-
найомленим із новим правописом. 
Першокурсник Данило Хамуляк із 
Інституту енергетики та систем 

керування зізнається, що в нього з 
правописом не зовсім добре:

— Навіть не знаю, як написав. 
Диктант наче не був складний, але, 
думаю, що помилок зробив багато. 
Шкода, що ми не почали вчасно.

Хоч викладачі попереджали, що 
ніхто студентів оцінювати не буде, 
та дочекалися, коли Олександр Ав-
раменко зачитуватиме правильний 
варіант, лише декілька студентів.

Помилки в диктанті могли сто-
суватися нового правопису, влас-
них назв. Особливо потрібно було 
звертати увагу на пунктуацію. Пер-
шокурсниця Марія Поліщук з Інсти-
туту гуманітарних та соціальних 
наук таки дочекалася перевірки 
від Авраменка: 

— Помилок небагато. Загалом 
собою я задоволена. Трішки важ-
че після зміни правопису, але все 
добре.

Марія МАСЮК

презентація

ЯКИЙ ТИ ПОЛІТЕХНІК?

Нещодавно студентам репрезентували 
тест „Який ти політехнік?“

Уперше його презен-
тували під час Наукових 
фестин. Оновлений тест 
присвятили святкуванню 
Дня студента, оскільки 
студенти — це потужна 
рушійна сила, а зміцнюва-
ти зв’язки між студентами 
і випускниками — одне з 
важливих завдань універ-
ситету.

Зацікавити студентів — 
справа не з простих, але 
спільнота випускників та 
друзів Політехніки з готов-
ністю приймає цей виклик. 
„LPNU Alumni&Friends“ — 
це спільнота, покликана 
об’єднати навколо універ-
ситету студентів і випуск-
ників вишу та показати 
їм, що навіть після закін-
чення університету вони 
залишаються частинкою 
родини політехніків, де їм 
завжди раді.

Творча група спіль-
ноти зізналася, що коли 
постало питання, як ска-
зати студентам, хто ми 
такі і чому хочемо з ними 
співпрацювати, до цьо-
го підійшли ґрунтовно. 
Дослідили тему і дійшли 
висновку, що тести та вік-
торини неабияк актуальні 
нині і є вдалим методом 
просування бренду в ме-
діа. Звідси й виникла ідея 
створити тест, завдання 
якого —  визначити, на 
кого з відомих випускників 
схожі наші спудеї.

Тест сповнений креа-
тиву. Тут ви не зустрінете 
стандартних та передба-
чуваних запитань. Інтрига 
тримається до завершен-
ня тестування, оскільки 
питання сформульовано 
так, щоб учасники не мог-
ли передбачити резуль-

тат за власними 
відповідями. У 
тесті на вас че-
катиме низка ці-
кавих запитань, 
на кшталт: про 
бабцю і телефон, 
владу і черешні 
тощо. Розробники тесту 
розповіли, що запитан-
ня складено так, щоб у 
розважальній формі роз-
повісти студентам про 
визнач них політехніків. 
Метою тесту, за слова-
ми Ірини Романовської, є 
поінформувати студентів, 
майбутніх випускників про 
перспективи, які їх очіку-
ють. Тому що тест покли-
каний зруйнувати заста-
рілі стереотипи на зразок: 
„Та я ж гуманітарій“ чи „Я 
— технар“, продемонстру-
вавши, що у Львівській по-
літехніці можна розвинути 
свої здібності у будь-якій 
галузі. Кожен зі студентів 
має шанс стати відомим 
незалежно від обраної 
спеціальності та згодом 
потрапити в історію По-
літехніки, а там і в дальші 
частини тесту.

У спільноті випускників 
планують і надалі створю-

вати різні креа-
тивні тести та за-
ходи для спудеїв, 
у планах є навіть 
створення гри. 
„Основна мета 
нашої діяльності 
— не дати сту-

дентам забути, що вони — 
політехніки, і альма-матер 
щиро радіє їхнім успіхам 
та пишається досягненням 
своїх випускників у різних 
галузях діяльності. Тож 
творімо історію успіху ра-
зом!“, — так кажуть у спіль-
ноті випускників та друзів 
Львівської політехніки.

Усі охочі можуть пройти 
тест за активним посилан-
ням у Instagram-спільноті 
чи використовуючи QR 
Code на зворотах флаєрів, 
котрі поширюють інсти-
тути, або звернутися до 
представників спільноти 
за додатковою інформа-
цією. Долучіться до тесту-
вання сьогодні та, можли-
во, вже зовсім скоро саме 
ви станете новими героя-
ми проєктів Політехніки 
й частиною нашої історії, 
гордістю нашого ЗВО.

Анастасія ЗАДОРОЖНА
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шукаємо себе

ПЕРШИЙ КРОК ДО СТВОРЕННЯ КАР’ЄРИ

Сьомого жовтня студенти Національного університету 
„Львівська політехніка“ мали змогу зустрітися з Олегом 
Солодяком та взяти участь у майстер-класі. Він уже десять 
років у бізнесі. Нині працює в організації Adelina Call 
Centre, що обслуговує десятки відомих компаній, серед 
яких Vodafone, Rozetka, Viasat, Нова Пошта, Укртелеком, та 
співпрацює зі Львівською міською радою. 

Діяч уже дев’ять років 
організовує різноманітні 
зустрічі, тренінги та по-
дії, на яких навчає пер-
сонал і допомагає йому 
розвиватися. Окрім цьо-
го, він заснував Teens 
Wins — школу підпри-
ємництва і лідерства для 
підлітків, що має вже по-
над триста випускників.

— Коли я раніше при-
ходив на такі зустрічі, 
то розумів, що лектор 
переважно  розпові-
дає, який він крутий, 
яка крута в нього ком-
панія, як все красиво й 
прикольно. Але сьогодні 
буде не така зустріч. З 
досвіду знаю, що на такі 
зустрічі, як ця, прихо-
дять різні люди: перші, 
тому що їм сказали при-
йти; другі, тому що десь 
цікавилися, щось чули 
про це; треті прийшли 
випадково.

 У Олега було нелег-
ке завдання: втримати 

увагу аудиторії з понад 
шістдесяти студентів, 
зацікавивши їх, та стати 
для них корисним. Тож 
упродовж майстер-кла-
су було багато інтерак-
тиву, ребусів, вправ та 
жартів, які розвантажи-
ли всіх присутніх. Що ж 
цікавого розказав Олег 
Солодяк?

Soft skills / Hard skills.
Це поняття, які по-

трібно розрізняти для 
легшого пошуку роботи 
та розуміння, що хоче 
працедавець. Soft skills 
— це так звані м’які або 
гнучкі надпрофесійні на-
вички, що допомагають 
людині соціалізуватися 
та працювати в команді 
(тобто вміти вести пере-
говорні процеси, бути 
лідером, правильно ко-
мунікувати, бути ерудо-
ваним, організованим, 
креативним і т.д.). Hard 
skeels — тверді або тех-

нічні навички, пов’язані 
з формалізованими тех-
нологіями (наприклад, 
програмування, метод 
„сліпого друку“, діло-
водство, знання мов, 
керування автомобілем, 
логістика тощо). Достат-
ньо зрозуміти та розі-
братися в цих „скілах“, а 
тоді знайти роботу буде 
неважко.

Як запам’ятатися на 
співбесіді?

Для цього треба ви-
різнитися з-поміж ін-
ших кандидатів: наво-
дити приклади з життя 
та говорити щось, що не 
розповідали інші. Багато 
усміхатися, адже усміш-
ка дуже багато вирішує. 
Також потрібно цікави-
тися компанією, в якій 
хочете працювати, та 
ставити багато питань 
рекрутерам.

Анастасія МИГИДЮК

Основні поради від 
Олега Солодяка:

1. Не бійтеся пробу-
вати. А помилившись, 
не бійтеся спробувати 
ще раз.
2. Наводьте на спів-
бесідах особисті 
приклади. Не бійте-
ся говорити про своє 
життя.
3. Якщо не маєте дос-
віду, здобувайте його 
з джерел, які маєте.
4. Вчіть мови. Англій-
ська — не перевага, а 
обов’язок.
5. Розставляйте пра-
вильно пріоритети. 
Ви або хочете щось 
робити або ні. Не ви-
стачає часу на те, що 
не хочете робити.
6. Тіштеся успіха-
ми інших. Заздрість і 
злість забирають ба-
гато часу, тому варто 
його інвестувати в 
себе.
7. Говоріть зі собою в 
дзеркалі. Адже саме 
зі собою ми буваємо 
найбільше.
8. Думайте про своє 
середовище. Воно 
формує ваш світо-
гляд.
9. Беріть на себе від-
повідальність. Вими-
кайте режим „я у ха-
тинці“.
10. Вмійте себе ре-
презентувати.
11. Навчіться відмов-
ляти.

СТУДІЇ
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СТУДІЇ

експертиза якості

НОВА ЛАБОРАТОРІЯ У ПОЛІТЕХНІЦІ

При кафедрі підприємництва та екологічної експертизи 
товарів Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава 
Чорновола почала роботу науково-дослідна лабораторія 
експертизи якості та безпечності товарів. Над чим вона 
працюватиме та як долучатимуть студентів до досліджень 
розповів „Аудиторії“ начальник лабораторії та завідувач 
кафедри Святослав Князь.

Ідея створення ла-
бораторії з’явилася ще 
2014 року. За словами 
очільника, тоді Інсти-
тут отримав ліцензію на 
підготовку бакалаврів із 
товарознавства й тор-
говельного підприємни-
цтва. Проте 2015 року, 
згідно з постановою Ка-
бміну, товарознавство 
як таке, можна сказати, 
зникло. Його перейме-
нували на спеціальність 
„Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяль-
ність“.

— Але у Стандарті 
залишилися пункти, у 
яких вказано, що бака-
лаври, які здобувають 
цю спеціальність, по-
винні володіти певними 
компетенціями з екс-
пертизи товарів, рівня 
їхньої якості та безпеч-
ності. Тож ми маємо 
зберегти низку дис-
циплін, що стосуються 
самої експертизи. Тому 
тепер, щойно стандарти 
затвердили, ми почали 
ініціювати створення 
цієї лабораторії. Уже в 
березні 2019 року вий-
шов відповідний на-
каз, — зазначає завіду-
вач кафедри.

Лабораторію сфор-
мовано задля здійснен-
ня наукових досліджень, 
виконання науково-до-
слідних робіт, надання 
наукових та консульта-
ційних послуг, виготов-
лення наукової продук-
ції на замовлення під-
приємств, організацій, 
установ та фірм, про-

вадження інноваційної 
діяльності.

Перелік установ, які 
можуть звертатися до 
лабораторії експертизи 
якості та безпечності 
товарів, чималий. До 
нього входять виробни-
ки харчових продуктів, 
напівфабрикатів і сиро-
вини для харчової про-
мисловості. Крім цього, 
підприємства готель-
но-ресторанного бізне-
су, що надають послуги 
харчування (бари, рес-
торани, їдальні тощо). 
Також логістичні цен-
три й склади, які збері-
гають харчові продукти; 
автотранспортні під-
приємства, що їх пере-
возять. 

Перший господар-
ський договір на ко-
мерційних засадах уже 
підписали. Це підпри-
ємство займається 
транспортними переве-
зеннями харчових про-
дуктів. 

— Упродовж двох 
років на базі лабора-
торії маємо розробити 
модель інформаційно- 
аналітичного супроводу 
ухвалення і реалізуван-
ня інженерно-техноло-
гічних рішень. На основі 
наших даних підприєм-
ства робитимуть вис-
новки як організувати 
діяльність так, щоб ви-
года була максимальна, 
а ризики — мінімальні. 

Коли лабораторія вже 
матиме необхідні прила-
ди, то зможе здійсню-
вати експертизи якості 

та безпечності товарів. 
Наукова робота пов’я-
зана з формуванням 
збалансованої системи 
економічних та якісних 
показників. За слова-
ми Святослава Князя, 
не завжди те, що спря-
моване на підвищен-
ня якості, є економічно 
вигідне. Тому потрібно 
шукати компроміс.

Кілька років тому в 
Україні ухвалили за-
кон: всі підприємства, 
які працюють на рин-
ку харчових продуктів, 
зобов’язані впровадити 
НАССР — міжнародну 
систему аналізу ризи-
ків, небезпечних чинни-
ків і контролю критичних 
точок. Вона дозволяє га-
рантувати виробництво 
безпечної продукції. Ке-
рівник лабораторії пояс-
нює: НАССР розробило 
НАСА з метою перевірки 
й створення абсолютно 
безпечної та якісної їжі 
для космонавтів. З ча-
сом ця система стала 
настільки досконала, що 
її ухвалили національ-
ним стандартом у США, 
а потім ще в низці країн. 

— Україна теж зо-
бов’язалася дотриму-
ватися стандартів НА-
ССР. Якраз до вересня 
2019 року всі підпри-
ємства, які працюють 
на ринку харчових про-
дуктів, мали впрова-
дити цю систему. Тому 
діяльність лабораторії 
дуже актуальна, адже 
підприємствам потрібні 
збалансовані показники, 

що стосуються, з одного 
боку, якості й безпечно-
сті, а з другого — еконо-
мічної вигоди, — додає 
Святослав Князь. 

Наразі лабораторія 
не має необхідного ма-
теріального забезпечен-
ня. Прилади недешеві. 
Ціна коливається від 
10 тис. грн за найпро-
стіші до мільйона гри-
вень — за аналізатори, 
які переважно виробля-
ють США, Велика Брита-
нія, Німеччина, Австра-
лія. Керівник лабораторії 
каже:

— Залучати кошти 
для придбання всього 
необхідного плануємо 
через укладання гос-
подарських договорів із 
підприємствами. Пер-
ший договір уже маємо, 
тому можемо купити 
перші прилади. 

Необхідні кошти ла-
бораторія може отри-
мати також за рахунок 
національних та між-
народних ґрантів, адже 
це непогане джерело 
фінансування. 

— Цьогоріч до спів-
праці нас запросив 
Полтавський універ-
ситет економіки й тор-
гівлі, який організовує 
подання заявки за про-
грамою „Еразмус“. Ми 
запропонували свою 
участь на засадах вико-
нання робіт, пов’язаних 
із нашою лабораторією. 
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ЯКІ БУЛИ ВАШІ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ?

СТУДІЇ

Якщо вдасться виграти 
цей ґрант, то будуть до-
даткові кошти.

Наразі студенти ще 
не працюють у лабо-
раторії, але невдовзі 
вони братимуть участь 
у її діяльності. Є низка 
дисциплін, що безпо-
середньо пов’язані з 
експертизою товарів і 
товарознавством. Їх ви-
вчення починається з 
другого курсу. Невдовзі 
мають з’явитися перші 
прилади, що дозволять, 
наприклад, вимірювати 
рівень умісту нітратів, 
важких металів у хар-
чових продуктах. Тоді 
студенти зможуть пра-
цювати з ними безпосе-

редньо. Згодом база ла-
бораторії буде корисна 
для написання курсових 
та дипломних робіт. 

До слова, на спе-
ціальності „Підпри-
ємництво, торгівля та 
біржова діяльність“ на-
вчається близько 100 
осіб. Однак, за слова-
ми завідувача кафед-
ри підприємництва та 
екологічної експертизи 
товарів, ліцензійний об-
сяг планують збільшити 
вдвічі. Якщо вдасться це 
зробити, то в майбут-
ньому з’являться окре-
мі спеціалізації, однією 
з яких буде експертиза 
якості та безпечності 
товарів. 

З розширенням лабо-
раторії науковці плану-
ють залучати до роботи 
колег із інших установ. 
Святослав Князь зазна-
чає, що вже тривалий 
час Інститут сталого 
розвитку ім. В. Чорново-
ла співпрацює з Держав-
ною установою „Львів-
ська обласна фітосані-
тарна лабораторія“:

— Періодично туди 
ходять наші студенти, 
їм показують досліди, 
дозволяють користува-
тися певними прилада-
ми, показують, як вони 
працюють, знайомлять з 
основними положення-
ми й стандартами. Фа-
хівці час від часу до нас 

приходять провадити 
оглядові лекції. Думаю, 
ми могли б їх залучити 
й до роботи в нашій ла-
бораторії, хоча б як кон-
сультантів. 

Окрім цього, нала-
годжено співпрацю з 
Управлінням захисту 
прав споживачів, Пол-
тавським університе-
том економіки і торгівлі, 
Львівською комерційною 
академією, Київським 
торгово-економічним 
університетом тощо. 
Обмін досвідом між різ-
ними представниками 
галузі дуже цінний.

Спілкувалася 
Ольга МАЦЬКІВ

Петро Яценко, письменник, навчався на радіотехнчному 
факультеті (1996–2001):

„Студенти 90-х їли хотдоґи“
Студенти вісімдесятих обідали 
пиріжками на Словацького нав-
проти Головпошти. Студенти 
дев’яностих ходили їсти хотдо-
ґи на Січових Стрільців. Хотдоґ 
по-львівськи був щедрий: у бул-
ку клали, крім сосиски або двох, 
ще цілу гору шинкованої моркви 
з капустою, посипали накрая-
ними квашеними огірками та 
кукурудзою, поливали гірчицею, 
кетчупом та майонезом. Це все 
крапало, бруднило одяг, було 
неймовірно смачним і коштува-
ло дві п’ятдесят. Біля віконечка, 
звідки видавали хот-доґи, завж-
ди стояла черга, під ногами якої 
була непозбувна масна пляма. 
Ми ходили їсти хотдоґ до пар-
ку Франка. Часто їли по дорозі. 
Не заляпатися було неможли-
во, але в комплекті завше йшли 
серветки. Коли врешті я поїхав 
за кордон і побачив класичний 

хотдоґ — булка плюс сосиска — 
був неабияк розчарований. Кош-
тувало це в кілька разів дорож-
че й смакувало ніяк. Львівський 
хотдоґ досі намбер ван у світі в 
моєму особистому рейтингу.
Потім він подорожчав до трьох 
із чимось, потім до п’яти з чи-
мось. Я-студент протестував. І 
поклявся, що ніколи-ніколи біль-
ше не спробую його, доки ціна 
знову не стане „два“ і „п’ять“. І 
ось учора опинився непода-
лік: хотдоґ коштує знову „два“ і 
„п’ять“, нехай без коми посере-
дині. Зорі зійшлися. Я взяв два 
зі собою і поклав на стіл перед 
сином. Він пожвавився. Тоді 
спробував їсти і, звичайно, у 
нього не вийшло: кетчуп і майо-
нез залишилися на його щоках 
разом із морквою й капустою. 
„Не так, — сказав я, — гляди!“ — і 
занурив у хотдоґа з розмаху всю 

бороду, видер зубами з нутрощів 
булки рожеву й теплу сосиску та 
зжер її, наче серце ворога: „Змо-
жеш?“.
Син подивися на мене зі співчут-
ливою посмішкою. Він з іншого 
покоління. Він не зміг.
І ще якого дідька тепер у хотдоґ 
не додають кукурудзи?!

Записала  
Тетяна ПАСОВИЧ
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СТУДІЇ

можливості

ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ВАС УЗЯЛИ НА РОБОТУ 
В GOOGLE?

Молодь багато сумнівається й не вірить у себе. Ходять 
чутки, що на хорошу роботу можна влаштуватися тільки 
заплативши правильній людині або через зв’язки. Тому 
часто студенти навіть не пробують ловити можливості, 
які на них „падають“ звідусіль, лише тому, що не вірять у 
свій успіх. Але насправді можливо все — навіть омріяна 
праця, скажімо, робота в Google.

У гості до студентів 
Львівської політехніки 
завітав Остап Столяр-
чук. 2008 року він за-
кінчив Львівський фізи-
ко-математичний ліцей 
і вступив до Київського 
національного універ-
ситету імені Тараса 
Шевченка на факультет 
кібернетики. Здобув-
ши диплом у 2014-му, 
стажувався у Facebook, 
пізніше — на Microsoft 
і вже 5 років працює в 
корпорації Google в Цю-
риху. Остап — Google 
Football Manager, він ор-
ганізатор усіх активних 
виступів їхньої футболь-
ної команди.

— Наш девіз — 
Building for everyone. Це 
означає, що нашим про-
дуктом мають корис - 
туватися всі: не тільки 

азійці чи африканці, 
а весь світ, зокрема й 
українці. Нині нашим 
продуктом користуєть-
ся понад мільярд корис-
тувачів. Тому він має 
бути доступний усім, 
незалежно від кольору 
шкіри, національності, 
релігії чи політичних 
поглядів. Оскільки нам 
потрібні всі погляди, то 
ми беремо на роботу 
охочих із різних куточ-
ків світу. Адже деколи я 
можу не знати деталей, 
наприклад, азійського 
світу. Натомість, якщо 
є працівник із цього 
регіону, він мені підка-
же. Ось тому я нині тут, 
щоб привести українців 
у Google, — розповідає 
Остап. 

Три основні цінно-
сті корпорації: рівність, 
різноманіття та інклю-
зивність. Тому, коли 
хтось приходить на 
співбесіду, одразу пе-
ревіряють запитаннями: 
чи підходить людина під 
культуру організації та 
чи сповідує основні її 
правила. Щороку все-
редині компанії орга-
нізовують опитування, 
наскільки працівники 
задоволені місцем ро-
боти, умовами праці, 
своїм проєктом, компа-
нією загалом, які мають 
побажання та скарги. І 
більшість недоліків, які 
вказано в опитуванні, 
виправляють.

Завдяки співбесі-
дам у Google можна 
потрапити на постійне 
працевлаштування, на 
стажування для друго-
го-третього курсів і на 

інтернатуру для третьо-
го-четвертого курсів. 
Для full-time (постійна 
робота) потрібно спо-
чатку надіслати своє 
резюме, на яке має від-
повісти рекрутер. Далі 
— 45-хвилинна роз-
мова телефоном, че-
рез емейл інтерв’юер 
надсилає завдання, які 
потрібно виконувати. 
Тому обов’язково тре-
ба підживити телефон 
та ноутбук, обрати хо-
роший інтернет та ком-
фортне тихе місце, де 
можна буде працюва-
ти. Інтерв’юери пишуть 
свої відгуки й відправ-
ляють рекрутеру. Якщо 
його задовольняють усі 
розв’язки задач, за-

прошують на full-time 
інтерв’ю до того офісу, 
в якому хочете працю-
вати. Упродовж п’яти 
годин (від 10 до 15 год) 
потрібно розв’язати 
п’ять задач.

Для інтернів процес 
простіший. Після двох 
телефонних інтерв’ю 
по 45 хвилин обгово-
рюють те, які майбут-
ньому працівнику цікаві 
продукти та технології. 
Важливо, щоб бажання 
студента збіглися з ба-
жаннями представників 

корпорації, адже деколи 
хорошого спеціаліста в 
одній галузі можуть від-
правити в таку, в якій він 
зовсім не тямить і яка 
йому не подобається.

Нині є відкриті ва-
кансії: Student Training 
in Engineering, Software 
Engineering or Site 
Reliability Engineering 
Intern, Data Scientist, 
Intern та ще багато ін-
ших, які можна знай-
ти на офіційному сайті 
Google.

Тож і справді мож-
ливе все — навіть пра-
цювати в масштабній 
корпорації Google. Тому 
пробуйте та ризикуйте!

Анастасія МИГИДЮК
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СТУДІЇ

напередодні ювілею

НДКІ „ЕЛВІТ“ ГОТУЄТЬСЯ ДО 75-ЛІТТЯ

Історія заснування НДКІ „ЕЛВІТ“ пов’язана з 
відновленням роботи Львівської політехніки у перші 
повоєнні роки. 27 липня 1944 року Львів звільнили від 
німецьких військ, а вже наприкінці серпня Львівський 
політехнічний інститут (ЛПІ) поновив свою роботу.

Серед науковців і викладачів, 
які поповнили професорсько-ви-
кладацький склад, у ті роки були 
40-річний доктор технічних наук, 
професор Олександр Хар-
кевич — працівник Фізичного 
інституту АН СРСР та 37-річ-
ний кандидат технічних наук, 
професор Костянтин Каран-
дєєв — заступник директора 
Московського державного 
інституту мір та вимірюваль-
них приладів. Обидва приїха-
ли до Львова з Москви.

Уже від 7 жовтня 1944 року  
приступили до роботи в ін-
ституті. Олександр Харке-
вич став заступником ди-
ректора ЛПІ Стефана Ямпольсько-
го з навчально-наукової роботи і 
завідувачем кафедри радіотехніки 
й телемеханіки електротехнічного 
факультету. А Костянтин Карандєєв 
очолив електротехнічний факультет 
і кафедру електротехнічних прила-
дів і вимірювань. Наприкінці 1944 
року в інституті в непростих умовах 
поновили не тільки навчальний про-
цес, а й науково-дослідну роботу. 

11 грудня 1944-го в ЛПІ ство-
рили науково-дослідний сектор, 
який очолив професор Георгій По-
годін-Алексєєв. На кафедрах роз-
почали діяльність науково-дослідні 
лабораторії й виробничі майстерні, 
в яких почалося розгортання пер-
ших держбюджетних та госпдо-
говірних робіт і видання наукових 
праць. Так, Олександр Харкевич був 
керівником і одночасно виконавцем 
теми „Зв’язок між частотною і фа-
зовою характеристиками лінійної 
системи“, а Костянтин Карандєєв 
— керівником і виконавцем теми 
„Температурна похибка детектор-
них приладів і принципи її компен-
сації“.

У березні 1945 року на базі ка-
федри Олександра Харкевича ство-
рили дві нові кафедри: радіотехні-
ки та автоматики і телемеханіки, а 

сам Олександр Олександрович від 
травня 1945 року очолив на ЕТФ ка-
федру загальної і теоретичної елек-
тротехніки.

Цього ж року Академія наук 
СРСР взяла на себе шефські 
обов’язки над ЛПІ й зобов’язання 
щодо відновлення та розвитку на-
вчальної і науково-технічної діяль-
ності інституту. З цього приводу від-
булося відрядження О. Харкевича і 
К. Карандєєва до Москви, зокрема 
й до Фізичного інституту АН СРСР. 
З тим інститутом, а раніше з його 
акустичною лабораторією напри-
кінці 1945 року уклали перший гос-
подарський крупний договір „Про-
єктування і виготовлення зразків 
спеціальних приладів“. Науковим 
керівником теми був Олександр 
Харкевич, а відповідальним вико-
навцем — Костянтин Карандєєв.

Тоді ж уклали й другий великий 
договір зі львівським заводом № 87 
п’ятого Головного управління Мініс-
терства авіаційної промисловості 
СРСР на розробку, виготовлення, 
монтаж і налагодження зразків кон-
трольно-вимірювальної апаратури. 
Науковим керівником цієї теми був 
Костянтин Карандєєв.

Ці договори мали прикладний 
характер і спеціальне призначення. 
Саме для виконання схожих госпдо-
говірних робіт наприкінці 1945 року 
на ЕТФ створили експериментальну 
лабораторію, першим начальником 

якої став 29-річний випускник Ки-
ївського політехнічного інституту 
Бенціон Швецький. Він у листопаді 
1945 року приїхав до Львова, а від 
1 грудня 1945 року почав працю-
вати на посаді старшого інженера 
науково-дослідного сектору з окла-
дом 1050 карбованців на місяць. Він 
згадував: „Я отримав завдання від 
професора О. Харкевича розробити 
комплекс гідроакустичної вимірю-
вальної апаратури. Створили екс-

периментальну лабораторію 
№ 1 із шести осіб: інжене-
рів, монтажників, механіків. 
Тоді умов для початку робіт 
у нас фактично не було: ні 
приміщень, ні обладнання, 
ні матеріалів, а ще й дефіцит 
грошей. Згодом із частини 
відгородженої кімнати у го-
ловному корпусі інституту 
ми перейшли у дві кімнати. 
Колектив поповнився. У під-
валі отримали і обладнали 
невелику майстерню зі ста-

рим відремонтованим токарним 
верстатом. Матеріали і радіодеталі 
добували з трофейного німецького 
обладнання, яке отримували у Льво-
ві зі спеціальних складів. І все-таки 
завдяки самовідданій праці піонерів 
нам вдалося вижити“.

Стосовно дати заснування екс-
периментальної лабораторії. На 
жаль, прямі розпорядчі документи 
про створення у складі ЕТФ або НДС 
такої лабораторії або про призна-
чення Б. Швецького її начальником 
в архіві університету не збереглися. 
Зберігся відгук професора О. Хар-
кевича, в якому він писав, що ін-
женера Б. Швецького прийняли на 
роботу у Львівський політехнічний 
інститут на посаду начальника екс-
периментальної лабораторії. Збе-
рігся також оригінал наказу дирек-
тора інституту С. Ямпольського від 
27 грудня 1945 року, в якому Швець-
кий Бенціон Йосипович був зарахо-
ваний на посаду старшого інженера 
НДС з 1 грудня 1945 року. Тобто да-
тою заснування НДКІ „ЕЛВІТ“ треба 
вважати саме цю дату — 1 грудня 
1945 року.

Віктор ТКАЧЕНКО, 
директор НДКІ „ЕЛВІТ“

Далі буде.

SS професор 
Костянтин 
Карандєєв

SS професор 
Олександр 
Харкевич

SS професор 
Бенціон 
Швецький
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ПРОСВІТА

вшанування

З КОГОРТИ НЕСКОРЕНИХ

Громадськість Львова урочисто вшанувала знаного 
бандуриста, дослідника й автора наукових праць з 
історії українського кобзарства Богдана Жеплинського 
з нагоди його 90-ліття. Ювіляр, як і багато нескорених 
українських патріотів, яких намагалася знищити 
радянська система, пройшов нелегкий життєвий шлях, 
але й досі провадить активну творчу й громадську 
діяльність. 

Талановитий юнак грав на 
скрипці й бандурі, мріяв стати хі-
міком і навчався у Львівській полі-
техніці, але 1950 року його разом 
із молодшим братом Романом ви-
слали до Сибіру, де до 1955 року 
працював у ліспромгоспі Томської 
області (Росія). Там Жеплинські 
організували Сибірську капелу 
бандуристів із репресованих укра-
їнців. Виготовляли саморобні бан-
дури з кедрового дерева, виступа-
ли з концертами разом із капелою 
і як солісти-бандуристи. 

Політехнічний інститут за фа-
хом інженера-хіміка закінчив у 
Томську, працював на хімічному 
заводі в Пермі, виступав як со-
ліст-бандурист, провадив науко-
во-дослідницьку роботу, опубліку-
вав свої перші наукові статті. 1959 
року переїхав до Нового Роздолу 
на Львівщині, працював на Роз-
дільському гірничо-хімічному 
комбінаті. Спільно з братом і дру-
жиною Вірою створив ансамбль 
бандуристів, згодом — капелу 
бандуристів „Дністер“ та дитячу 
капелу бандуристів „Струмок“, які 
виступали з численними концерта-

ми на обласних і республіканських 
оглядах художньої самодіяльності 
та здобували грамоти й дипломи. 

1969-го переїхав до Львова, 
працював старшим науковим спів-
робітником Львівського відділення 
Інституту економіки АН УРСР, від 
1971 до 1992 рр. — у Всесоюзному 
науково-дослідному і проєктному 
інституті сірчаної промисловості, 
публікував фахові наукові статті. 
Отримав 23 авторські свідоцтва 
на винаходи. 

Упродовж усього життя Богдан 
Михайлович вивчав творчість коб-
зарів та лірників, популяризував 
їхнє мистецтво. У 1969‒1985 рр. 
спільно з дружиною створив і 
керував капелами бандуристів 
„Заспів“ Палацу культури заво-
ду „Львівсільмаш“, а також при 
Львівському політехнічному ін-
ституті та ПТУ № 4. Відродив „Га-
лицький ляльковий вертеп“, ви-
кладав факультативно предмет 
„Кобзарознавство“ у Львівському 
університеті ім. І. Франка та Львів-
ській духовній семінарії Св. Духа. 
1997 року став дипломантом Фон-
ду Духовного відродження ім. Ми-

трополита А. Шептицького. Публі-
кувався в часописах і збірниках 
України, Росії, Польщі, Югославії, 
Німеччини, США, Канади, Австра-
лії, очолював Львівське обласне 
відділення Всеукраїнської спілки 
кобзарів, бандуристів і лірників. 
2011 року вийшла книга „Україн-
ські кобзарі, бандуристи, лірники. 
Енциклопедичний довідник“, яку 
Богдан Жеплинський підготував 
у співавторстві з донькою Дарією 
Ковальчук. 

Богдан Михайлович — заслу-
жений працівник культури Укра-
їни, відмінник народної освіти, 
член НТШ та Національної спілки 
кобзарів України, Почесний голова 
Львівського обласного відділення. 
Незважаючи на поважний вік, він і 
досі є бажаний гість в учнівських і 
студентських колективах. А 3 ли-
стопада ц. р. представники влади, 
духовенства, родина й численні 
шанувальники Богдана Михай-
ловича зібралися у Львівському 
палаці мистецтв, щоб засвідчити 
йому свою шану й подяку, огляну-
ти виставку мистецького доробку 
ювіляра. 

Заступник голови Львівської об-
ласної державної адміністрації Та-
рас Грень вручив імениннику висо-
ку державну нагороду — орден „За 
заслуги III ступеня“, міський голова 
Андрій Садовий — орден святого 
Юрія і повідомив, що міська рада 
виділила зі свого бюджету 500 тис. 
грн на придбання бандур для му-
зичних шкіл Львова. 

На адресу ювіляра надійшли 
численні привітання від державних 
органів та громадських організа-
цій, від Львівської політехніки вітав 
проректор Роман Корж. На святі 
виступали колективи художньої 
самодіяльності, зокрема капела 
політехніків „Заспів“, а всі присут-
ні спільно заспівали „Многая літа“.

На урочистому зібранні відбу-
лася також презентація книжки 
Богдана Жеплинського і його роди-
ни (Д. Ковальчук, Т. Жеплинський, 
Ю. Жеплинський, М. Ковальчук) 
про отця Михайла Жеплинського 
„О. Михайло Жеплинський: слу-
жіння Богу та Україні“.

Ярослава ВЕЛИЧКО
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СУСПІЛЬСТВО

ювілей

СОЛОМІЯ РИБОТИЦЬКА: СПОДІВАЮСЯ, 
ЗАДУМАНЕ ВДАСТЬСЯ ЗДІЙСНИТИ
Львівське регіональне Суспільно-культурне товариство 
„Надсяння“ 10 листопада відзначило своє 30-річчя. З цієї 
нагоди у Львівській національній філармонії відбулася 
урочиста академія. Про те, з чим підійшло „Надсяння“ 
до свого ювілею, про плани на майбутнє розмовляємо з 
очільницею товариства Соломією Риботицькою.

— Нам дуже пощастило з його 
попереднім очільником Володими-
ром Середою (керував 28 років), — 
говорить моя співрозмовниця. — 
Нагадаю, що саме Товариство 
упорядкувало могилу о. Михайла 
Вербицького. Нині там — пам’ят-
ник-пантеон великому композито-
рові. 1995 року, за сприяння пана 
Володимира і світлої пам’яті Тетяни 
Чуми, у Павлокомі віднайшли мо-
гилу 366-ти невинно вбитих 3 бе-
резня 1945 року українських меш-
канців села. 2006 року на цьому 
місці постав Меморіал, відкритий 
за участі президентів України та 
Польщі — Віктора Ющенка та Леха 
Качинського (реставрувати і впо-
рядкувати територію навколо нього 
2018 року нам допомогли колиш-
ній керівник ЛОДА Олег Синютка та 
Почесний посол Перемишля Олек-
сандр Бачек). 

З допомогою вихідців із Надсян-
ня, які виїхали за кордон, та світлої 
пам’яті Романа Базилевича впо-
рядковано велике поховання вби-
тих українців села Пискуровичі. У 
Лежайську, біля руїн старої зруй-
нованої церкви, за кошти Романа 
Базилевича 2004 року збудували 
капличку. З ініціативи товариства 
„Надсяння“ і його очільника Воло-
димира Середи був конкурс ар-
хітектурного проєкту пам’ятника 
Михайлові Вербицькому, відкрито-
му у Львові в грудні 2015 року. По-
шук коштів, відливання пам’ятника 
і його встановлення — теж заслуга 
пана Володимира. 

Як до створення Товариства 
долучилися львівські полі-

техніки?
— Тоді вже можна було пересе-

ленцям їздити на свою малу Бать-
кіщину, але культурну спадщину 
своїх етнічних земель краще було 

зберігати організовано. Створення 
Товариства якнайкраще розв’язу-
вало цю проблему і ця ідея належа-
ла відомому львівському архітекто-
ру, доценту Інституту архітектури 
Львівської політехніки Роману Лип-
ці, який був членом Українському 
фонду культури. Властиво, воно 
було створене за підтримки фон-
ду, а за рекомендацією пана Лип-
ки його головою обрали викладача 
кафедри фізики Політехніки Воло-
димира Середу. На початках до 
нього входило чимало політехніків 
— вихідців із Закерзоння. Нині ак-
тивними залишаються Тетяна Кру-
шельницька (член громадського 
комітету зі встановлення пам’ятни-
ка переселенцям із Закерзоння, що 
буде на розі вулиці Стуса), хіміки 
— багаторічні працівники універси-
тету Марія Федевич і Віра Параняк. 
Навіть деякі збори Товариства від-
бувались у Політехніці. Донедавна 
саме в її Комбінаті харчування ми 
святкували Маланку. Нині активно 
долучаємося до акцій університет-
ської „Просвіти“, Міжнародного ін-
ституту освіти, культури та зв’язків 
з діаспорою.

Яким бачите дальший розвиток 
Товариства?

— Болить серце за нього, адже 
його ядро — люди поважного віку. 
А вони, на жаль, відходять. Мусимо 
збирати інформацію, берегти те, 
що надбали, вшановувати пам’ять 
загиблих, пильнувати пам’ятники, 
адже корінних українців у Польщі 
залишилося дуже мало. До при-
кладу, в Ярославі нема жодного 
українця, зате є великий і гарний 
храм Преображення Господнього, 
де зберігається ікона Божої матері 
„Двері милосердя“. Намагаємося 
щороку брати участь у храмовому 
празнику. Потребує реставрації 

Пантеон о. Михайла Вербицького. 
Тішуся, що в Павлокому в жовтні їз-
дило багато дітей — онуків вихідців 
із цього села, які, сподіваюся, зго-
дом поповнять Товариство. Хотіло-
ся б залучити до нашої роботи інші 
громадські організації.

Яка доля зруйнованих пам’ят-
ників у Польщі?

— Є непідтверджена думка, що 
вони не були юридично оформлені 
польською стороною, хоча доку-
менти були подані. Є й позитивні 
моменти. Йдеться про цвинтар у 
с. Мацьковичі. За домовленістю з 
тамтешньою владою і вихідцями 
села вдалося обгородити цвинтар 
(у цьому дуже допомогла й там-
тешня українка Марія Грицевич).

Тішить, що активісти та інте-
лектуали-поляки, які не мають 
українських коренів, приїжджають 
на наші вшанування у Сагринь на 
Холмщині, де є монумент 800 за-
мордованим українцям. Як позитив 
можна відзначити й встановлен-
ня ними цьогоріч хреста на місці 
зруйнованого пам’ятника упівцям 
у Верхраті. На жаль, уже 2018 року 
ситуація щодо вшанувань різко по-
гіршилася. Відбуваються політичні 
маніпуляції на тяжкому історично-
му минулому обох держав від вла-
ди Польщі. Зате мешканці невели-
ких польських сіл ставляться до нас 
дуже доброзичливо, доглядають за 
українськими могилами, вшанову-
ють пам’ять тих, хто там спочиває. 
За нинішнього президента маємо 
ще складнішу ситуацію. Загалом 
відновлення пам’ятників цілком 
залежить від „погоди“ в стосунках 
України й Польщі, тому мусимо ве-
сти діалог та шукати шляхи поро-
зуміння.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

лайфхаки

ЯК СТАТИ БЛОГЕРОМ В INSTAGRAM?
10 порад від Романа Червінського, SMM-спеціаліста 
та власника бізнесу в Instagram.

Тема популярності в соцмере-
жах неабияк актуальна для мо-
лоді, адже нині це потужна плат-
форма для самореалізування. А 
ще — непоганий спосіб заробітку. 
Хто не хотів би бути популярним 
блогером у мережі? Ми зібрали 
для вас десять дієвих порад від 
експерта, котрий працює з SMM 
понад 5 років.
1. Визначення тематики. 
Перше, що вам потрібно зроби-
ти, — визначитися, про що буде 
ваш профіль, що будете розповіда-
ти або показувати своїм підписни-
кам. До речі, Instagram уже давно 
стосується не тільки фото. Тут є ще 
й відео, до того ж не лише у стріч-
ці, а й в InstaStory, а також тексти 
постів. Автор сам вирішує, на чому 
акцентувати. Та будьте обачні, 
адже надалі це стане вашою візи-
тівкою. Тобто люди за постом чи 
відео будуть впізнавати саме вас.
2. Сучасні можливості 
Instagram. 
Ви можете бути лайфстайл-блоге-
ром, розповідати про своє життя в 
сторіс і текстах. Якщо ваше життя 
повне пригод та цікавих івентів, 
то такий формат легко може до-
помогти зібрати аудиторію. Або 
можна ділитися у своїй стріч-
ці лайфхаками, як щось зробити 
або, наприклад, як кудись поїха-
ти. Можна вести свій інстаграм на 
кшталт путівника по різних містах 
та закладах, і люди заходитимуть, 
щоб подивитися, куди сходити в 
тому чи іншому місці, куди поїхати 
на вікенд.

Загалом варіантів багато, по-
трібно просто вибрати той, який 
вам найближчий. Але пам’ятай-
те, якщо стрічка наповнена лише 
їжею і домашніми тваринами, улю-
бленими селфі, але ви — не зірка 
шоу-бізнесу, навряд чи це комусь 
буде цікаво. Хіба що близькому 
колу друзів та родині.

Наприклад, можна вибрати для 
себе творчий шлях, якщо подоба-
ється фотографувати — помістіть 
у стрічку тільки красиві фотографії 
та ніяких селфі або неякісних фото. 

Для них, якщо потрібно, заведіть 
окремий акаунт або оприлюдніть в 
InstaStory. Туди краще відправляти 
особисті відео, щоб підписники ро-
зуміли: ви є звичайною людиною. 
Тоді вони точно знатимуть, на що 
підписуються.
3. Особливості наповнення. 
Коли вже визначилися, про що 
буде ваш профіль, почніть його 
наповнювати. Не потрібно всюди 
бути нав’язливим: „Підпишіться на 
мій профіль, тут будуть круті зним-
ки“. Ви спочатку додайте ці світ-
лини собі, а вже потім запрошуйте 
аудиторію. Якщо у стрічці лише три 
пости, то людям набагато складні-
ше підписатися. Інша справа, коли 
є хоча б 10 дописів.
4. Оформлення профілю. 
Тема у нас є, контент теж. Тепер 
потрібно оформити профіль. Най-
головніше — це назва облікового 
запису. Вона має бути або проста, 
або ж подати лише ім’я і прізвище. 
Тобто ніяких Зефірка18, спеціаль-
них символів, смайликів і всього 
цього, тому що через це автора 
буде дуже важко знайти.

Бажано, щоб на аватарці була 
справжня фотографія. Якщо там 
буде просто красивий пейзаж, 
може створитися відчуття, що це 
який-небудь public. А якщо ще і 
текст додати, то може здатися, що 
це рекламний акаунт якоїсь ком-
панії. Природно, люди підписува-
тимуться обережно.
5. Доступна інформація. 
В описі також має бути вказано: 
про що акаунт, чим автор захоплю-
ється, що фотографує або просто 
оповідає. Щоб опис був помітні-
ший, можна використовувати різні 
емоції. Щоб правильно оформити 
свій профіль, подивіться на інші 
популярні акаунти, проте не пла-
гіатьте їх.
6. Як здобути передплатників. 
Ось тепер можемо перейти до 
того, щоб наповнити свій профіль 
передплатниками. Про нього мож-
на розповісти всьому світу, але 
хочемо застерегти: не варто ви-
користовувати платні сервіси для 

масфоловінгу, маслайкінгу. Вони 
тільки нашкодять вашій репутації. 
Спочатку достатньо просто розпо-
вісти про акаунт близьким друзям, 
запустити у різні соціальні мережі 
посилання на нього з невеликим 
описом і запрошенням відвідати. 

Потім, природно, захочеться, 
щоб на ваш акаунт підписували-
ся не тільки друзі й друзі друзів, а 
ще й люди, яким може бути цікава 
ваша тематика. Щоб знайти таких 
передплатників, потрібно додавати 
тематичні хештеги до своїх постів.

Наприклад, можна ставити по-
пулярні хештеги міста, в якому ви 
нині знімаєте. Якщо це Львів, то 
#інстальвів. Знайти такі хештеги 
легко. Просто у Google набираєте: 
Популярні хештегиInstagramЛьвів 
і починайте їх використовувати у 
своїх фотографіях. 
7. Пошук хештегів. 
Також не забувайте використову-
вати геолокацію. По ній вас знахо-
дитимуть і пабліки, й інші корис-
тувачі. Ще можна брати участь у 
різних конкурсах і завданнях, які 
організовують деякі пабліки. На-
приклад, є один цікавий, де що-
дня з’являється якесь завдання, то 
вам потрібно відзначити фотогра-
фію, яка відповідає цьому завдан-
ню, відповідним хештегом. І потім, 
якщо ви потрапляєте до стрічки до 
цього пабліку, то до вас йде цільо-
ва аудиторія.

Ось невеликий приклад. Ви 
зняли гарний парк десь у Парижі. 
Що можна зробити? Ви можете 
поставити тематичні хештеги Па-
рижа, тематичні хештеги парку та 
зон відпочинку. Також подивіться, 
хто стилізував цей парк, і постав-
те хештеги цього дизайнера. Таким 
чином можете потроїти шанси по-
трапити до кого-небудь у паблік. 
8. Основні правила публікацій.
Потрібно публікувати регуляр-
но. Це дуже важливе правило, до 
того ж не тільки для інстаграму, а 
й для всього в цьому житті. Якщо 
ви відзняли 10 фотографій у яко-
мусь місці, не потрібно їх одразу 
всі публікувати, хоча іноді дуже хо-
четься. Це може нашкодити, адже 
людям набридне велика кількість 
однотипних фотографій. Краще 
залишити резерв, щоб щодня пу-
блікувати нове фото. Дуже часто 

ч. 34 [3074]
14 — 20 листопада 201912



МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ЧИ МОЖНА ПОЄДНУВАТИ НАВЧАННЯ І РОБОТУ?

Багато студентів намагаються це робити. Одні прагнуть 
здобути фінансову незалежність, інші — досвід, якого 
в університеті замало.

Цікаво, як успішно поєднувати 
ці речі в сучасному світі? Спочат-
ку коротка передісторія. Свого 
часу я зіткнулася з великою про-
блемою — перенавантаженість 
теорією. До того завжди була ста-
ранною студенткою-відмінницею 
і навіть не думала про те, щоб іти 
на роботу. Проте після першого 
курсу зрозуміла, що мені забагато 
теорії, зате критично мало прак-
тики. Я усвідомила, що теоретичні 
знання без уміння застосувати їх 
на практиці мало вартують. Тоді й 
почала шукати роботу. Перші про-
вальні співбесіди. Всюди лунало 
одне запитання: „Який у вас дос-
від практичної роботи?“. А тоді — 
відмова. І нарешті фарт: посеред 
осені в одній із інформаційних 
агенцій міста шукали тимчасового 
випускового редактора й погоди-
лися взяти мене. Радості не було 
меж. Я усвідомлювала, що робота 
в розпал навчального року — це 
не найкраще рішення. Проте ба-
жання здобути нові, корисні прак-
тичні навички перемогло.

Тут почалося найцікавіше: я по-
чала шукати різні методи та шля-
хи як поєднувати одне з другим. 
Метод дедлайнів виявився про-
вальний: відклавши все на остан-
ній день, я отримала велику купу 
завдань, які потрібно було вико-
нати за 1–2 дні. Думаєте, реально? 
Якби ж то. Ти просто залишаєшся 
тет-а-тет зі своїми обов’язками з 
мізерною кількістю часу. І навіть 
якщо й встигаєш виконати все, то 
добре все ж не вдається. Відтак 

із першою роботою мені довелося 
попрощатися. 

Згодом я знайшла ефективний 
спосіб поєднувати роботу й нав-
чання, який використовую й нині, 
працюючи в студентському тижне-
вику. Це спосіб правильного роз-
поділу часу. Оскільки студентам 
дозволено працевлаштовуватись 
офіційно лише на пів окладу, то 
й кількість робочих годин скоро-
титься удвічі. Тут важливо розпо-
ділити робочі години на тиждень 
так, щоб ви встигали відвідувати 
семінарські заняття та хоч деколи 
з’являлися на важливих лекціях. 
До прикладу, я розподіляла графік 
так, щоб відвідувати всі семінари 
та раз на 2 тижні лекційні занят-
тя. Тобто якщо одного понеділка я 
пропускала лекції, то наступного 
— обов’язково відвідувала їх. Ча-
сто працюю вдома, готую мате-
ріали після пар або перед ними, 
щоб якісно та своєчасно здавати 
їх. Спочатку було важко звикнути 
до такого трішки шаленого ритму 
життя, та з часом мені це почало 
подобатись. Я полюбила свою за-
йнятість та отримую задоволення 
від того, що у вільний від навчання 
час іду на роботу за новими знан-
нями та можливістю реалізувати 
свій творчий потенціал. Я пере-
стала втомлюватись, у мене наче 
відкрилося друге дихання.

Та частіше студенти шукають 
роботу через фінансові трудно-
щі. Особливо гостро брак коштів 
відчувають „платники“: вони не 
отримують стипендії, а платити 

за навчання треба. До прикладу, 
Ірина Шевчик, студентка третього 
курсу ІНПП, розповіла, що пішла 
працювати через те, що їй не ви-
стачало грошей на елементарні 
речі (повноцінне харчування та 
витрати на навчальні матеріали й 
канцелярію). „Часто думала, що 
обрати: купити вітаміни чи зали-
шити гроші на транспорт? Про-
живши рік у режимі жорсткої еко-
номії, зрозуміла, що так більше не 
може тривати. Треба діяти. Місяці 
пошуків — і нарешті знайшла ба-
жану роботу“, — розповіла Ірина. 
Поєднувати навчання на стаціона-
рі та роботу (8-годинний робочий 
день упродовж 6 днів) звичайно 
важко, але вибору не залиша-
лося. Спочатку було складно, бо 
багато пропускала, доводилося 
часто вчитися вночі та домовля-
тися з викладачами, щоб перес-
класти залік чи іспит у вільний від 
роботи час. Проте потім дівчина 
знайшла власну схему поєднання. 
Вона намагалася не накопичувати 
завдання, а виконувати поступо-
во, одразу після того, як отримала. 
І тоді зрозуміла: якщо не створю-
вати дедлайнів, то насправді по-
єднувати навчання і роботу не так 
уже й важко.

Тож якщо ви досі боїтесь — не 
варто. Лише правильно розподі-
літь свій час і не відкладайте все 
на останній момент — ні в навчан-
ні, ні в роботі. Не бійтеся спробу-
вати себе на практиці, якщо маєте 
таку нагоду. Пам’ятайте, теорія — 
це, звичайно, важливо, проте дос-
від, який ви зможете набути під 
час роботи, неабияк допоможе 
вам у дальшій кар’єрі та успішно-
му творчому розвитку.

Анастасія ЗАДОРОЖНА

просто немає часу, щоб вийти і 
щось познімати. А так у вас буде 
резерв аж на 10 днів.

Якщо ви живете в Україні й біль-
шість передплатників звідси, пу-
блікуйте вранці. В аналітиці інста-
грама видно, коли ваша аудиторія 
користується ним найактивніше. 
А якщо у вас велика частина ау-
диторії, наприклад, зі Штатів, то їх 

активність максимальна тоді, коли 
ми спимо.
9. Статистика профілю. 
Щоб мати більшу ймовірність по-
трапити в якісь топи за хештегом 
у паблік, потрібно щоб кожна фо-
тографія за перші декілька хвилин 
збирала якомога більше лайків. І, 
відповідно, якщо ви публікуєте фо-
тографію або відео, коли вся ваша 

аудиторія спить, то лайки набира-
тимуться дуже повільно. 
10. Залишаєтеся собою. 
Не будьте фальшиві з аудиторією 
— не одягайте маски. Натураль-
ність неабияк популярна нині, тож 
не бійтеся здатися кумедними — і 
прихильність аудиторії вам гаран-
товано. 

Анастасія ЗАДОРОЖНА
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

формула успіху

„ЯКЩО ЩОСЬ ПОДОБАЄТЬСЯ, ТО 
ТРЕБА ЦИМ ЗАЙМАТИСЬ“

Володимир Лиховид закінчив ІХХТ, спеціальність 
„Екологія та охорона навколишнього середовища“. Тепер 
він — підприємець: є представником в Україні проєкту 
„Туристичні марки“, започаткував службу велопрокату 
й виробництво електричних термокилимків.

— До Політехніки я вступив, бо 
хотів бути екологом — мав дитячу 
мрію їздити по підприємствах важ-
кої промисловості й штрафувати 
їх чи й закривати. Наприкінці чет-
вертого курсу пощастило знайти 
роботу за спеціальністю на при-
ватному підприємстві з розробки 
дозвільних документів на викиди 
забруднювальних речовин. У мене 
був хороший директор, який навчив 
працювати з людьми і зі спеціаль-
ними програмами для розрахунку 
забруднень. За кілька років я на-
віть приходив на свою кафедру й 
налаштовував одну з програм для 
студентів.

Оскільки я сам і з друзями багато 
подорожував Україною, то заціка-
вився чесько-українським проєктом 
„Туристичні марки“. До речі, Львів-
ська політехніка має свою туристич-
ну марку, яку продають у книгарнях 
її видавництва. Мандрувати я любив 
на велосипеді й помітив, що у Львові 
нема послуги велопрокату. Захотів 
створити — невдовзі на площі Ри-
нок з'явилися чотири велосипеди 
(до того пункти прокату були лише 
у двох-трьох велосипедних крамни-
цях, розташованих не в центрі мі-
ста). Тепер маємо три пункти, свій 
сайт, хоч і перебуваємо у франшизі 
київської компанії veliki.ua. Також 
надаємо послуги велотурів і вело-
екскурсій по Львову й загалом у за-
хідних областях України. Є запити 
не лише від українців, а й іноземців 
— їм влаштовуємо кількаденні по-
їздки на велосипедах у супроводі 
гіда. Крім цього, ми — організатори 
„Велодня“ у Львові й велосипедних 
івентів.

Взимку ці бізнеси були непри-
буткові, тож я запозичив ідею, що 
вже 15 років є успішна в Чехії, — 
виробництво термокилимків. Ми з 
другом придумали назву компанії — 
„Теплик“. Перші килимки робили 

для церков, згодом стали орієнту-
ватися й на масового споживача — 
менший розмір, різні кольори. Уже 
п'ять років активно продаємо їх в 
інтернеті, шукаємо партнерів для 
продажів у крамницях.

Так розумію, веденню бізнесу в 
університеті Вас не вчили. Де 

Ви здобували знання?
— Не проходив жодних курсів, 

діяв максимально інтуїтивно. Мав 
лише із попередньої роботи досвід 
ведення документації. Мусив сам 
вести бухгалтерію, орендувати офіс.

Згадайте свої помилки, які нині 
Ви уже не повторили б.
— Підбирав би партнерів і пра-

цівників, з такими, як у мене, чи 
хоча б подібними цінностями. Важ-
ливо не починати бізнес із людьми, 
які можуть підвести. І вчитися на 
чужих помилках — відразу робити 
правильно, а не переробляти.

Які ж Ваші цінності й місії Ва-
ших бізнесів?

— Бути передусім людиною, ні-
кого не обдурювати, не підводити. 
Керуюся принципом „роби те, за що 
взявся і що пообіцяв“. „Туристичні 
марки“ мають на меті відкрива-
ти людям малознані місця України 
(як-ось оборонна церква в Біще, 
скельний монастир у Розгірче, де-
рев'яна церква Святого Духа в Ро-
гатині), спонукати їх більше подоро-
жувати. За допомогою велосипедів 
даруємо людям свободу мандрів і 
можливість бути щасливими. Щодо 
„Теплика“, то ми кажемо, що при-
носимо людям тепло там, де треба. 
Велике замовлення ми отримували 
від південної філії „Укртелекому“. 
Проте і в університетах килимки мо-
жуть бути доречні — пригадую, що 
сидіти на довгих університетських 
лавках доволі холодно.

Мабуть, у Вас немає конкурен-
тів в Україні?

— Є невеличкі компанії у Хар-
кові й Києві — хай роблять і теж 
гріють людей. Вони використову-
ють той самий принцип нагріван-
ня через інфрачервону плівку, що 
споживає мало енергії і є безпеч-
на. Знаю, що наші вироби надійні 
— використовуємо якісні комплек-
тувальні, частину з яких транспор-
туємо із закордону.

В якому керунку думаєте роз-
виватися?

— Хочеться, щоби проєкт „Ту-
ристичні марки“ рухався в південні 
й східні регіони України. У мріях — 
створити маленьку туристичну 
агенцію, яка задовольнятиме по-
треби побачити туристично марко-
вані місця України та Європи. Щодо 
велосипедів, то хочеться активніше 
працювати з іноземним туристом. 
У килимках — використовувати 
м’якший ковролін, для дому, зареє-
струвати торгову марку і поширити 
продаж по Україні та на європей-
ські ринки.

Що порадите студентам, які 
мають бізнесові ідеї і праг-

нуть їх реалізувати, та ще не зна-
ють як?

— Якщо щось подобається, то 
треба цим займатися. Не чекати 
манни з неба, а рухатися туди, куди 
хочеться. Навіть якщо нема знань, 
бракує партнерів — згодом усе до 
вас прийде. Важливе — бажання і 
сили втілювати задумане.

Наталя ЯЦЕНКО
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ЯКІ БУЛИ ВАШІ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ?

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Віктор Корягін, завідувач кафедри фізичного виховання Львівської 
політехніки:

„Не лише брав участь у дискотеках 
і КВН, а й організовував їх“

Я вступив до Львівсько-
го державного інституту 
фізичної культури 1961 
року, а закінчив його з 
відзнакою 1968-го — на 
початку другого курсу 
забрали на три роки до 
армії. Був ленінським 
стипендіатом — отри-
мував гроші на рівні із 
зарплатнею викладачів. 
Хоч я навчався на спе-
ціальності „Баскетбол“, 
мусив знати особливос-
ті всіх видів спорту і ви-
конати деякі нормативи. 
Тож крім першого розря-
ду з баскетболу, виконав 
третій розряд із лижно-
го спорту, гімнастики (її 
в нас, до речі, викладав 
сам Чукарін) і легкої ат-
летики. 
Під час навчання займав-
ся науковою роботою — 
досліджував психоло-
гічну реакцію спортс-

менів під час тренувань 
і змагань. Із навчанням 
у нас було дуже строго: 
якщо хтось пропускав 
пари, то декан мав пра-
во зняти стипендію. Че-
рез жорстку дисципліну 
й бажання досягти спор-
тивного результату мало 
хто сачкував. 
Улітку, на канікулах, ми 
добровільно їздили в 
будівельні загони й та-
бір „Артек“. Я організо-
вував роботу студентів 
на будівництві очисних 
споруд у Сургуті. Моїм 
завданням було знай-
ти взаєморозуміння з 
прорабом, щоб закри-
ти наряди. Я старався 
знайти такі роботи, що 
оплачувалися якнайліп-
ше — наш загін заробив 
найбільше грошей. За-
роблену тисячу карбо-
ванців (стипендія стано-

вила 45 крб) витратили 
на їжу й одяг. Кошти на 
спортивну форму, збо-
ри забезпечувало нам 
спортивне товариство 
„Буревісник“, яке об’єд-
нувало всі виші. Шкода, 
що тепер нема такої ор-
ганізації — усе фінансує 
або Політехніка, або ка-
федра фізвиховання.
Не пригадую, щоби ми 
святкували День студен-
та, а ось дні народження 
в гуртожитку — так. П'я-
нок не було. Взагалі в на-
шій групі ніхто не пив і не 
курив. Спиртне вживали 
в помірній кількості хіба 
на великі свята. Щосу-
боти в інституті відбу-
валися дискотеки, на 
які приходило все місто. 
Були й спортивні вечори, 
і вікторини, КВН (тримали 
першість у Львові) та інші 
розваги. Я не лише брав 

участь у дискотеках і 
КВН, а й організовував їх. 
Потанцювати можна було 
і в гуртожитку. Крім цьо-
го, там діяв Клуб люби-
телів теорії спорту, його 
провадив один із профе-
сорів мого інституту.
Хоч студентські роки й 
найкращі, та вони були 
непрості — після пар, що 
починалися рано, наста-
вали тренування, а вночі 
інколи доводилося під-
працьовувати, скажімо, 
розвантажувати вагони.

Записала  
Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

ПЕРШІ В ТУРНІРНІЙ ТАБЛИЦІ

Універсіада Львівщини з настільного тенісу принесла 
політехнікам чимало перемог: серед десяти команд 
вони стали найкращі як команда серед чоловіків і 
жінок, а також у парних виступах.

У змаганнях, які від 29 жовтня до 
1 листопада проходили в спорткомп-
лексі Львівської політехніки, взяло 
участь десять команд. Найбільшими 
суперниками в іграх, що відбува-
лися серед чоловіків, жінок і в змі-
шаних парах, для політехніків були 
студенти ЛНУ ім. І. Франка й ЛДУФК 
ім. І. Боберського. Внаслідок змагань 
Львівська політехніка здобула перше 
місце, ЛДУФК — друге, ЛНУ — третє.

Студентки-спортсменки Роксо-
лана Курдова (ІАПО), Ольга Устай і 
Марія Топчій (ІНЕМ) виступили дуже 
вдало — перше місце серед жінок. 
Виступаючи в парі, Курдова й Устай 
теж були перші. Ольга відзначилася 
й у змішаному поєдинку — першість 
у виступі спільно з Ростиславом Бі-
лим (ІНЕМ). Роксолана ж разом із 
Олександром Тимофєєвим (ІНЕМ) 
здобули друге місце.

В особистих змаганнях політех-
ніки посіли чотири перших місця 
серед чоловіків: Олександр Ти-
мофєєв — І місце, Ростислав Бі-
лий — ІІ, Олег Біндас (ІНПП) — ІІІ, 
Олександр Олескевич (ІНЕМ) — ІV. 
Серед жінок ситуація виглядає так: 
Роксолана Курдова — перша, Ірина 
Конкуловська (ЛНМУ ім. Д. Галиць-
кого) — друга, Ольга Устай — третя.

Тренер наших тенісистів Ігор Ти-
хий спостерігає прогрес: торік по-
літехніки мали розрив із командою 
ЛДУФК у 100 очок, цьогоріч — удвічі 
більше. Ці змагання дали їм змогу 
наступного року брати участь в Уні-
версіаді України як окремій команді 
від Львівщини. Наразі студенти го-
туються до другого туру суперліги. 
Від 27 листопада до 1 грудня жінки 
змагатимуться в Чернігові, а чоло-
віки — в Запоріжжі.

Наталя ЯЦЕНКО
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мандри

МОЇ ГОВЕРЛЯНИ

86-річний „невгамовний“ політехнік ділиться 
спогадами про свої гірські мандрівки. 

Уперше на Говерлу (найвища 
вершина Українських Карпат, що 
сягає 2061 м) піднявся 1955 року, 
вже з досвідом гірських мандрі-
вок Кавказом та Карпатами. Лю-
бов до гір — у мене давня. Ще 
19-річним юнаком (1952 року) 
після першого курсу Політехніки 
отримав у профкомі путівку до 
альпійського табору „Шахтар“ 
(Кавказ, район Баксан). Підняв-
шись на висоту 4200 м, одер-
жав значок „Альпініст СССР“. 
1953 року спільно з командою ве-
лосипедистів здійснив сходження 
на гору Тростян (1235 м), що на 
Львівщині.

А перша моя „Говерляна“ по-
чалася, звичайно, з Ворохти. 
Наплечник з повною екіпіров-
кою (спальник, шатро, дощовик, 
продукти і т. д.) закинув на плечі 
й гайда в дорогу. 21-кілометро-
вими стежками, дорогою, а то й 
по шпалах вузькоколійної заліз-
ниці, яка тоді вже не працювала, 
до спортивної бази „Заросляк“, а 
звідти — на вершину. Після пер-
шої „Говерляни“ була друга, а там 
третя, і т. д. Разом не менше 11. 
Ходив сам або з товаришами.

Цікавим був похід 1961 року. 
Тоді з нагоди першої річниці нашо-
го зі Звениславою шлюбу, зібрав 
я товариство з 10 осіб (5 жінок і 5 
чоловіків) — і в гори. Почали під-
йом із села Шибене. Перено-
чували біля кляузи (штучний 
збірник води, який спускали 
в річку при сплаві скріплених 
між собою колод, у так звані 
дараби). Піднялися спочатку 
до озерця Марічейка, а по-
тім — і на вершину Піп Іван 
або ще, як кажуть гуцули, 
Попіван (2028 м). На вер-
шині височіє на всі боки ко-
лишня обсерваторія, збудо-
вана 1938 року, а в часі війни 
знищена і покинута.

Спустившись із вершини 
на Чорногірський хребет, 
проходимо повз двотисяч-
ник Гутин Томатник, у під-
ніжжі якого є лійкоподібне 
озеро „Несамовите“ з дуже 
холодною водою. Далі про-
ходимо через гору Туркул і 
біля другого, більш пологого 
Несамовитого озера, врешті 
підіймаємося на Говерлу, ко-
ролеву Українських Карпат. 

Запам’яталося, що вечеря тоді під 
вершиною була з медом та шпро-
тами, бо всі запаси вичерпалися. 
Результат походу був такий, що 
три пари побралися і до сьогодні, 
живучи в злагоді й любові, згаду-
ють про цей похід із захопленням.

1978 року я познайомився з Во-
лодарем Безушком — організато-
ром нашої чоловічої групи турис-
тів. Весною зустрілися під Попом 
Іваном і відтоді ходимо щороку 
спільно ось уже 42 роки. Навіть 
видали 2016 року книжку — хро-
ніку мандрівок „Невгамовні“, яку 
впорядкував наш колега Леонід 
Сніцарук.

Під’їзд до Говерли найчастіше 
здійснювався автобусами, автами, 
навіть мотоциклами та іншими ви-
дами впереваж до Лазещини, або 
до Квасів, а сходження робили че-
рез двотисячний Петрос.

Були нестандартні і комічні 
випадки. Наприклад, 1986 року, 
коли сталася Чорнобильська тра-
гедія, вирішили піти в гори. Але, 
не маючи змоги вирушити разом 
з товариством, домовилися зустрі-
тися на вершині Ігровець (1803 м). 
Коли я вже опинився на вершині, 
там мене чекала записка: „Були, 
але на день раніше (копія записки 
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в хроніці) і підемо хребтом Арши-
ці“. Не мав я відваги піти невідо-
мим мені хребтом і вирішив через 
Сивулю і Боярин зійти в село Би-
стрицю (Рафайлів). По дорозі ви-
пив усе пиво (6 пляшок), яке я за 
традицією носив щорічно; та спа-
лив свого гуцульського капелюха, 
бо уявив, що він набрав радіації. 
Шкодую.

Інший випадок. Спустившись із 
Говерли, підкріпившись, поман-
дрували Чорногірським хребтом. 
І ось умах небо потемніло, над 
нами нависла чорна хмара, пішов 
проливний дощ із блискавками 
й страшним громом. Сховатися 
ніде. Раптом, як у доміно, передній 
падає на того, котрий за ним, на 
мене падає Івась Мельник — так 
нас щось повалило, але залиши-
лися цілі й здорові. Промоклі й 
замерзлі йдемо далі. Біля Туркула 
побачили колибу. Вона була без 
даху й засипана снігом. Там і пе-
реночували.

Колись у товаристві „Пошук“ 
мені повідомили, що неподалік 
вершини Сивулі, вже після війни, 
приземлилися два літаки УПА. 
Партизани їх заховали. Стоячи 
на краю глибокого урвища, так 
званого Пекла, подумав, що там і 
справді можна заховати цілу еска-
дру, не то що два літаки.

Літа минають. 2013 року Во-
лодар організовує нашу чергову 
мандрівку Чорногірським хреб-
том, тобто — знову на „Говерляну“. 
Це було особливо пам’ятно, бо як-
раз тоді мені виповнилося 80 ро-
ків. Під Говерлою ще й скупалися 
в танучій від снігу льодяній воді.

За 5 років — знову Говерла, 
але без мене (лікар заборонив 
підніматися). Та все ж я зустрівся 
в горах з друзями, привітався і по-
прощався. Не зовсім удався їм цей 
похід. Через негоду не всі підняли-
ся на вершину.

Невдовзі мені сини організу-
вали поїздку до Норвегії. Там го-
ри-скелі. Не втерпів і я на початку 
свого 86-річчя і таки піднявся на 
вершину 777 м. над рівнем моря. 
Хоч все ще й далі живу Говерлою.

Після повернення додому, за 
кілька днів, почали мене боліти 
ноги. За 3 тижні інтенсивних управ 
уже ходив без палички. І знову всі 
думки про похід. Товариші реко-
мендували перенести його. Виру-
чила дружина Звенислава, сказа-
ла що є путівка на Говерлу. Тут же 

зі супутницею (самого не пуска-
ли) п. Марією Петришин купили 
путівки і 6 жовтня автобусом — у 
гори. Завдяки чудовій їзді водія та 
цікавим розповідям керівнички 
п. Ірини (вдягнутої в гуцульський 
стрій) дорога здалася недовгою. У 
Ворохті розійшлися. Пані Марія — 
по музеях Гуцульщини, а я — таки 
на Говерлу. Приїхали в „Заросляк“. 
Після інструкції п. Володимира, 
помолившись у капличці, пішов із 
усіма в похід.

На вершину піднявся за 4 годи-
ни, не зупиняючись. Був останній, 
але переднього бачив. Між мною і 
Володимиром (шофером), і п. Ма-
рією був радіозв’язок (я мобільним 
телефоном не користуюся).

Прийшов дуже змучений і ві-
дразу сів на камінь. Може, зо 5 
років проминуло відтоді, як на 
тому самому камені мав я ще 
силу стояти. Про свій вихід спові-
стив звуком сопілки та проспівав 
(промимрив) перший куплет „Ще 
не вмерла Україна“.

На вершині мене сердечно ві-
тали: провідниця тернопільської 
групи, туристи, незнайомі діти 
фотографувалися зі мною, запиту-
вали скільки мені років. Провідник 
сказав, що до сьогодні найстар-
шим туристом, який піднімався з 
ними на Говерлу, був 81-річний ту-
рист. Мені ж, слава Богові, вже 86. 
Того дня різниця між мною і мо-
лодшими (як і в Норвегії) станови-
ла приблизно 30 років.

Спуск був також не з легких. 
Ранішня білосніжна, осяяна сон-
цем Говерла почала топитися. 
Вода стікала тисячами потічків, 
стежки потопали у воді та болоті. 
І хоч дуже уважний до мене був 
наш провідник, та все ж я два рази 
„приземлився“. Щасливо спустив-
ся вниз  і знову приймав вітання. 
Співтуристи розійшлися по крам-
ницях за сувенірами і на спільну 
вечерю у Ворохті таки запізнили-
ся. Але, дякуючи передбачливості 
туристичного агентства, добре 
повечеряли в автобусі. Нагоду-
вали нас тоді смачною грибовою 
юшкою і картопляними пляцками 
(дерунами) зі сметаною.

О 23 годині ми приїхали до 
Львова, змучені, але задоволені!

Радує, що щорічно збільшуєть-
ся кількість туристів (від наймо-
лодших на руках у батьків — до 
дуже поважних). Покращуються 
умови мандрівок, а також відпові-
дальність самих туристів (підтри-
мання порядку, винесення сміття). 
Та й чи може бути по-іншому? Го-
верла, Українські Карпати — так 
близько до Бога! Це ж наші святі 
місця, що наснажують.

З гірським привітом
Орест КЛІЩ

P.S. Після Говерли вже встиг здійсни-
ти 43-тю поїздку в гори. 4.05.2019 р. 
піднявся на висоту 1000–1200 м гори 
Стримба, що на Закарпатті. 
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
7. Особа, яка веде викладацьку й виховну ро-
боту; наставник, учитель. 8. Суцільна кам’я-
на брила. 9. Письменник, який у своїх творах 
зображує фантастичні сюжети. 10. Пристрій, 
яким визначають місце знаходження літа-
ка, корабля за допомогою відбитих від них 
хвиль. 11. Хвостата земноводна тварина, яку 
західноєвропейські народи вважали духом 
вогню. 16. Дерев’яний молоток, яким корис-
туються столярі. 18. Пліва, в якій лежить ікра 
в рибі. 19. Ділянка суші, оточена з усіх бо-
ків водою. 21. Працівник газети, який подає 
для публікування повідомлення, інформації, 
розповіді про факти повсякденного життя. 
22. Третій місяць осені. 23. Шведський хі-
мік, винахідник динаміту. 25. Безбарвний го-
рючий газ. 26. Розділовий знак. 28. Прилад 
для вимірювання кутів, за допомогою якого 
до ХVІІІ ст. визначали положення небесних 
світил, а пізніше робили геодезичні вимі-
рювання. 32. Дуже твердий мінерал, який 
у давнину використовували для добування 
вогню. 33. Місто в північній Італії, відомий 
центр виготовлення музичних інструментів 
(скрипкові школи родин Аматі, Страдіварі, 
Ґварнері). 34. Український політик ХХ ст., го-
лова Революційного проводу ОУН. 35. Район 
Києва. 

Вертикально:
1. Хворобливий стан людини, схожий на сон, з майже 
нечутним диханням і пульсом. 2. Південна рослина, 
що має товсте стебло, вкрите колючками, і без листя. 
3. Урядова особа, яка представляє й захищає інтереси 
своєї держави в якомусь місті іншої держави. 4. Вишу-
кане аристократичне товариство. 5. Косметична мазь 
для фарбування губ. 6. Одиниця довжини, що дорівнює 
1000 м. 12. Прилад для вимірювання сили електрично-
го струму. 13. Сукупність людей, які живуть на певній 
території. 14. Білоруський першодрукар і просвітитель. 
15. Другий степінь будь-якого числа. 17. Тропічна осіла 
морська тварина типу кишечнопорожнинних, яка живе 

переважно колоніями, рід поліпів. 20. У давньогрець-
кій міфології лукава, хтива істота з цапиними нога-
ми, бородою та рогами, постійний супутник Діоніса. 
24. Двогорбий верблюд. 27. Хлібина з пшеничного 
борошна; буханець, калач. 28. Велике з’єднання вій-
ськових кораблів. 29. Зона арктичного поясу земної 
кулі, для якої характерний безлісний простір із суво-
рим кліматом, вічною мерзлотою та бідною рослин-
ністю. 30. Нанесений вітром піщаний горб у пустелі. 
31. Злакова рослина, яку використовують як сировину 
для пивоварної промисловості. 
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3 Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 30,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі кацій — знижка 10% від суми замов лення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.                                  
Тел. (0322) 258-21-33, Е-mail: audytoriya@gmail.com
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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  2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 191569.

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 Анастасії МИГИДЮК 
та Марії МАСЮК.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри хімічної технології пере-
робки нафти та газу Інституту хімії та хіміч-
них технологій Національного університе-
ту „Львівська політехніка“ сердечно вітає з 
50-річним ювілеєм доктора технічних на-
ук, академіка Української нафтогазової академії, професора 

Олега Богдановича  
ГРИНИШИНА!

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі. 
Творчого вогника, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 
На довгих стежках Вашої ниви 
Будьте Ви завжди здорові й щасливі!

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 
студентський квиток № 11350779 
на ім’я: Березанська Уляна-Наталія 
Сергіївна;
студентський квиток № 12745741 на 
ім’я: Погуляєв Владислав Володими-
рович;
студентський квиток на ім’я: Лоза 
Христина Ігорівна;
студентський квиток ВК № 11819978 
на ім’я: Троян Валерія Романівна;
студентський квиток на ім’я: Гринке-
вич Оксана Миронівна;
студентський квиток на ім’я: Кіндрат 
Сергій Володимирович.

Колектив кафедри менеджменту 
організацій Інституту економіки 
та менеджменту Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлює щирі співчуття доценту 
кафедри Ліні Володимирівні Галаз та 
її родині з приводу тяжкої втрати — 
смерті батька
Володимира Семеновича Яцейка.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках  

(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, м2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, 
ювілей ні та інші статті на замов-
лення — 50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення

Незалежно від місця розміщення               
і розміру:
• реалізування ідеї замовника                     
з викорис тан ням матеріалів за-
мовника — 150 грн.;
• реалізування ідеї замовника, 
пошук матеріалів — 250 грн.;
• від розроблення ідеї замовника 
в редакції до виготовлення кінце-
вого зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

Національний університет 
„Львівська політехніка“ має намі-
ри отримати дозволи на викиди 
забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря для стаціонарно-
го джерела викидів — котельні 
за адресою: м. Львів, вул. Князя 
Романа, 1/3, що викидає в атмос-
феру азоту діоксид 0,32 т/рік і 
вуглецю оксид 0,41 т/рік.

Пропозиції та рекомендації 
просимо надсилати впродовж 
30-ти днів від дня опубліку-
вання до Департаменту еко-
логії та природних ресурсів 
ЛОДА за адресами: м. Львів, 
вул. Винниченка, 18; м. Львів, 
вул. Стрийська, 98. 
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ТОП-події тижня у Львівській політехніці


