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Олег Кузик: „Треба працювати
регулярно, щоб це стало звичкою“
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ЩО ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
ОЗНАЧАЄ ЯКІСНА ОСВІТА?
Зі стрімким розвитком технологій, особливо мультимедій,
змінюється й суспільство:
його бажання та вимоги.
Зважаючи на цей динамічний
процес, усі сфери життя мають встигати за трансформаціями суспільства. Кількість
знань людства збільшується вдвічі що два‒три роки.
Людина стає іншою та хоче
більше, тому й освіта мусить
підлаштовуватися.
Реформи, які запроваджували
пів року тому, сьогодні вже не
є актуальні. Освіта стає інноваційнішою, викладачі у ЗВО
знаходять індивідуальний
підхід до кожного студента, активно використовують
різноманітну візуалізацію,
аналізують тренди ринку,
оновлюють програму. Усіма
силами намагаються зробити
пари для студентів цікавими та пізнавальними, використовуючи для подання інформації незвичайні методи.
Але попри такі старання понад
40 тисяч українців навчаються за кордоном. І щороку
ця цифра збільшується. Молодь їде туди за знаннями
та можливостями, щоб потім
залишитися за кордоном і
знайти роботу з високою
зарплатнею. Постає запитання: невже вітчизняна освіта
не має шансів стати на рівень
з освітою інших країн? Такою, щоб молодь навчалася
в українських університетах
не через бажання батьків,
а тому, що їм хочеться здобувати тут освіту, жити в
майбутньому, розвиватися і
розвивати свою країну…
Уже в наступному числі ми поспілкуємося з директоркою
Інституту гуманітарних і соціальних наук Яриною Турчин,
яка працює в Національному
агентстві зі забезпечення
якості вищої освіти. А наразі
дізнаємося, що думають про
якість вищої освіти студенти
Львівської політехніки. Що
потрібно додати та як її покращити?

Мирослава Ліщенко, студентка четвертого
курсу Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій:

„Треба відігравати роль
реципієнта“
Гадаю, якісна освіта — це доцільність усієї інформації щодо часу, місця й регіону, в якому ти хочеш
згодом працювати. І це не просто обсяг цієї „рідкісної
інформації“, а й професійна подача від викладачів, результатом якої є висока мотивація й психологічна налаштованість, що сприяють успіху в обраній галузі. Особисто мені не вистачає „офіційності“ і відчуття сенсу цієї
вищої освіти, того, що я навчаюся з усіх сил, адже результати майже в усіх
однакові. Хотілося б, аби всьому була своя ціна і справедлива винагорода.
Щоб покращити якість освіти, треба розвиватись і вміти сприймати інформацію, фільтрувати її та відігравати-таки роль реципієнта, а не чекати дива
від викладачів.
Тетяна Бакаляр, студентка третього курсу
Інституту архітектури:

„Викладачі повинні
заохочувати студентів“
Не можу сказати, що я задоволена системою освіти, оскільки є багато предметів, на яких потрібно зосереджуватися більше, але їх викладають недостатньо
для наших професій, проте загальні предмети вважаються
головними. Якісна освіта — це можливість не тільки теоретично вивчати
матеріал, а й практично його застосовувати. Також це нагода для студентів відвідувати різні майстер-класи, конференції, конкурси, виставки, що
розширили б наші знання. Викладачі повинні заохочувати студентів. Студенти мають не боятися висловлювати свою позицію, бути зацікавленими
в розвитку освіти і просто бути активними.
Марта Чобіт, студентка четвертого курсу Інституту
права, психології та інноваційної освіти:

„Потрібно все змінювати
на рівні садків та шкіл“
Є багато людей, які вважають, що якісну освіту
можна здобути будь-де, а все залежить від самоосвіти і мотивації. Так, університет є лише базою, яка дозволяє структурувати здобуті знання та вказати напрямок
у самоосвіті. Але не завжди ця база є якісна, а якщо ти не маєш міцного
фундаменту, саморозвиток не компенсує повноцінну освіту. Це і є проблемою більшості університетів. Система оцінювання і рівень семінарів залишилися на рівні СРСР. Вдосконалення системи сьогодні — наче добудова
до прогнилого дерев’яного будинку. Змінювати все потрібно на рівні садків
і шкіл. Проблеми зникнуть тоді, коли коло скарг один на одного обірветься,
коли кожен стане відповідальний за свої дії.
Міркувала й опитувала Анастасія МИГИДЮК
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NOTA BENE!

новий проєкт

коротко

ЯК ПОПУЛЯРИЗУЮТЬ НАУКУ
В МІСТІ ЛЕВА
Минулого тижня у Львові відкрили першу в західній
Україні технологічну лабораторію Tech LabInno. Про
те, як вона працюватиме та що це означає для міста,
розповів один із її засновників — Дмитро Донченко.
Чи є у Львові місце, де можна від самого початку і до
завершення створити якийсь виріб чи
винахід за власною
ідеєю? Про це замислилась команда Tech
Startup School. Такого місця вони
не знайшли і вирішили самотужки
його облаштувати. Так наштовхнулися на ідею створення fablab.
Існує ціла світова мережа лабораторій такого типу, але у Львові та
загалом у західній Україні таких
майданчиків ще не було.

Що таке fablab?
Це лабораторія для швидкого прототипування для мейкерів.
Сюди можна прийти і втілити свою
ідею. Якщо у вас є ідея винаходу, то
дуже важливо реалізувати її швидко. Тому що за рік-два це може стати неактуальним: хтось придумає
щось схоже, а навіть краще. Тому
найважливіше — це швидкість виготовлення, об’єднати все потрібне обладнання на одному місці,
скоординувати людей, які вміють
керувати цим всім та вчити користуватися. Також метою fablab є
залучити молодь і абсолютно всіх,
незалежно від професії, до мейкерської справи і розробок стартапів.
Такими є принципи роботи лабораторії.

Нам потрібно таке
В Україні донедавна було лише
п’ять лабораторій. Нині цифра доходить до десяти. Дмитро почав досліджувати, як вони працюють. До
одного з таких майданчиків в Одесі
з назвою MiRONAFT і вирушив торік.
Це найпотужніший такий заклад в
Україні при ЗВО. Перед поїздкою
хлопець вважав, що ця лаборато-
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рія є нереальна. Адже
чи можливо вмістити
таку кількість обладнання в одному місці?
Як з’ясувалося, можливо.
— У них є два поверхи приміщень із
різним обладнанням. Там була зона
для пневматики, де вони навчали,
як цим користуватися. Були окремо
для безпілотників, електроніків, окремо для фрезерування і гравіювання лазером. Абсолютно весь спектр
крутого обладнання був на двох
поверхах університету. Тому мене
це дуже надихнуло, я зрозумів, що
нам потрібно зробити таке у Львові.
Стільки лабораторій є у світі — навіть на окремих маленьких островах
є fablab, тому Львів, як ІТ-столиця,
мусить також це мати, — пригадує
Дмитро Донченко.

Також Tech Startup School підтримує контакт із Костянтином
Леоненком — він перший створив fablab в Україні ще 2012 року
— Izolab у Донецьку. Дмитро зазначає, що мейкери зі всієї України підтримували їхній ентузіазм.
Коли ж у Львові почули про це, то
були скептичні думки. Зокрема
говорили, що це взагалі неприбутково. Нині є багато моделей, як
Tech LabInno, які можуть отримувати прибуток. Хлопець вважає, що
в них все вийде, бо на створення
нових цікавих речей є запит.
Закінчення на 8 с. m

В Україні з’явився новий пошуковий сервіс для науковців — Open Ukrainian Citation
Index (OUCI). Доступ за посиланням http://ouci.dntb.gov.ua/
безоплатний та відкритий для
всіх. Це пошукова система та
база даних наукових цитувань,
які надходять від видань, що
підтримують Initiative for Open
Citations. Нині в базі є 109
млн публікацій з усього світу,
зокрема зібрано метадані від
1329 українських видань.
Міністерство освіти і науки має
намір запровадити програму
постдокторантури у ЗВО та
наукових установах. Відомство запрошує науковців, представників громадських об’єднань та експертів долучитися до
опитування щодо програми до
29 листопада 2019 року.
У Міністерстві культури, молоді та спорту вважають, що
частина ЗНО або ж окремий
шкільний іспит мають бути
присвячені медіаграмотності.
„Озвучу не обговорену поки що
з Міністерством освіти сентенцію. Ми вважаємо, що країна,
яка перебуває в епіцентрі потужної інформаційної війни, повинна займатися цим питанням,
починаючи зі школи“, — сказав
міністр Володимир Бородянський під час публічної дискусії
на тему „Свобода слова, захист
журналістів та інформаційного
простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)“.
За його словами, у людини має
бути розуміння, як залишатись
убезпеченим в інформаційному
просторі.
В Україні офіційно запрацювала Служба освітнього
омбудсмена. Кожен охочий
може скерувати звернення та
ознайомитися з інформацією
на сайті https://eo.gov.ua. Безпосередньо працюватиме зі
скаргами освітній омбудсмен
Сергій Горбачов та юридичний відділ. До складу Служби
також входитиме відділ медіа
та аналітики. До розв’язання
конфліктів залучатимуть і працівників психолого-методичної
підтримки.
За матеріалами
інформагенцій, МОН
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СТУДІЇ

формула успіху

„ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ РЕГУЛЯРНО,
ЩОБ ЦЕ СТАЛО ЗВИЧКОЮ“
Олег Кузик — другокурсник програми „Інтернет речей“
Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології,
вже другий рік отримує президентську стипендію. З
„Аудиторією“ хлопець поділився своєю історією успіху.
Ще перед вступом
до Львівської політехніки Олег вагався, на
яку спеціальність варто
звернути увагу. Зупинився на програмі „Інтернет
речей“. За словами студента, вона цікава тим,
що ІТ-спеціалісти самі
підбирали предмети.
Тому тут немає нічого
зайвого — лише те, що
найбільш потрібне.
Упродовж навчання в університеті Олег
брав участь у численних
олімпіадах. Минулоріч
він став призером міжнародної олімпіади з
фізики, за що й отримав
президентську стипендію. Поза університетом
допомагає організовувати олімпіади з лінгвістики в Україні.
— Така робота є мені
цікава, але це радше
хобі. До речі, її організовують здебільшого
ІТ-шники. Немає визначених людей, які займаються підготовкою постійно. Тому переважно
залучають попередніх
учасників, студентів, які
допомагають складати
задачі на ці олімпіади,
а потім і перевіряти виконані роботи, — каже
Олег.
Як не дивно, хлопець
має час і на університет,
і на все, що поза ним:
— Я навчався у Львівському фізико-математичному ліцеї та вже
звик до того, що завжди
є багато роботи, і треба встигати з нею впоратися. Так є й досі. Усі

справи займають чимало
часу, але це не означає,
що я постійно й повністю
зайнятий. Намагаюся робити все одразу, не відкладаючи.
Олег зазначає, що
навчання дається йому
не надто важко. На першому курсі було чимало такого, що хлопець
вивчав у ліцеї. Уже на
другому курсі з’явилося
більше нового, маловідомого матеріалу.
— Також викладачі
часто пропонують додаткові завдання, що допоможуть глибше зануритися в якусь із галузей.
Я цим охоче користуюся, — додає хлопець.
Навчальний процес
програмістів, за словами
Олега, має деякі особливості:
— Деколи викладач
пояснює нову тему й
одразу показує, як її реалізовувати. Він прямо
на лекції пише код, а ми
можемо на своїх ноутбуках робити це водночас
із ним.
Окрім цього, практикують також лабораторні
роботи в онлайн-режимі,
адже бувають ситуації,
коли фахівці можуть бути
зайняті роботою в компаніях і приїжджати до
університету не можуть.
Студенти часто скаржаться на те, що навчання в університеті
морально виснажливе.
Емоційне вигорання,
апатія, прокрастинація — усе це доволі поширені проблеми. Але

Олег каже, що не все так
страшно:
— Щоб я питав себе —
чому цим займаюсь? —
такого не було. Але,
звичайно, бувають такі
моменти, коли ти робиш
щось, а воно не вдається. І ти відкладаєш на
день, на тиждень, а потім
все ж досягаєш свого. І
коли попри всі перешкоди тобі вдається — це
дуже класні емоції.
Він жодного разу не
пошкодував про свій вибір і нині навчається там,
де мріяв.
— Мені подобається залучення викладачів-фахівців ІТ-галузі, а
також те, що ми працюємо над проєктами, які
максимально наближені
до реальності. Умови роботи, план та контролювання робочого процесу
в нас такі, як і в житті
програмістів. Це допомагає, адже часто, коли
люди йдуть на роботу в
такі компанії, їм потрібно
ознайомлюватися з тим,
як це все працює, учитися. А ми маємо уявлення
про структуру й функціювання вже в університеті, — додає Олег.
Очевидно, дещо в навчальному процесі таки
потребує вдосконалення. Наприклад, за словами студента, не варто
витрачати зайвий час на
дисципліни, що прямо
не пов’язані з ІТ. Краще
більший акцент робити на тому, що справді
знадобиться в дальшій
діяльності.

Студент каже, що досягти успіху в університеті, а згодом і в кар’єрі
не так уже й складно.
Його рецепт такий: не
розслаблятися і не залишати всі завдання на
останній день, працювати регулярно, на постійній основі, щоб це
стало звичкою. Тоді навіть складні завдання з
часом стануть легші.
Олег поділився з
нами своїми планами.
Каже, що за п’ять років точно бачить себе
програмістом у хорошій
ІТ-компанії. В університеті намагається якомога глибше зануритися
у кожен із напрямів ІТ,
щоб зрозуміти, що йому
справді до душі й у чому
варто розвиватися. Хлопець зазначає, що також
було б цікаво поєднувати
практичну діяльність із
науковою. Можливо, колись спробує себе в ролі
викладача.
Олег Кузик вважає,
що ІТ-галузь, як і будьяка інша, потребує від
людей певних якостей
та вмінь:
— Коли працюєш у ІТ,
мусиш бути креативний,
бо потрібно вміти знаходити незвичайні підходи
для розв’язання справжньої життєвої проблеми.
Також важливо вміти
спілкуватися з людьми.
Це корисно і в роботі з
клієнтами, і для взаємодії в команді.
Спілкувалася
Ольга МАЦЬКІВ
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кафедра

НАУКОЮ МАЙБУТНЬОГО ЗАЙМАЮТЬСЯ ВЖЕ НИНІ
Кафедрі систем автоматизованого проєктування
ІКНІ виповнилося 30 років. Ця подія збіглася ще з
однією: з нагоди Всесвітнього дня науки в номінації
„Видатні вчені Львівщини“ диплом і грошову премію
від голови ЛОДА і голови Львівської обласної
ради отримав і очільник кафедри САПР професор
Михайло Лобур.
Спочатку кафедра, яку
очолював професор Володимир Коваль, складалася
з 5 осіб (Михайло Лобур,
Дмитро Федасюк, Сергій
Ткаченко та Ігор Мотика). Наукова тематика
була орієнтована в
основному на військово-промисловий комплекс Росії та України. Та у
дев’яностих роках
все докорінно змінилося: українські військові
втратили інтерес до досліджень науковців, тож
довелося переорієнтовувати й кафедральну наукову роботу.
Нині на кафедрі 39 осіб, 9 із
них — професори. Колектив займається проєктуванням, моделюванням мікроелектромеханічних
систем. Цей напрям переріс у наукову школу (захищено близько 20
кандидатських дисертацій та кілька докторських). Кафедра успішна на міжнародній арені, щороку
виконує вітчизняні чи зарубіжні
ґранти. Цьогоріч науковці працюють над двома ґрантами NAWA.
Власне, завдяки їм і мають низку
ліцензійних програмних продуктів,
куплених за європейські кошти.
Частину придбаного обладнання
використовують і в навчальному
процесі, і для наукових досліджень.
Науковці кафедри одними з перших
почали розробляти власний AFM
атомно-силовий мікроскоп (цим
напрямом керує професор Петро
Кособуцький). Він дозволить виявляти нерівності з точністю до одного нанометра, на що не спроможні
оптичні мікроскопи.
— Ми пишаємося тим, що виховали цілу плеяду людей, які
зробили вагомий внесок у різних

галузях, — говорить Михайло
Васильович. — До прикладу,
Володимир Коваль очолював
українське посольство в Лівані, Сирії, працював у МЗС
України (нині викладає
у Київській політехніці). Дмитро Федасюк
тривалий час був
проректором із науково-педагогічної
роботи, професор
Олег Матвійків є
першим проректором. Багато вихідців
кафедри — відомі директори наукових інституцій, підприємств за кордоном.
Один із перших випускників нашої
кафедри — Михайло Рівіс — голова Закарпатської обласної ради.
Маємо й народних депутатів. Я
теж майже 12 років був деканом
факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій,
що згодом переріс в інститут. На
жаль, багато наших людей виїхало
за кордон і навіть студенти продовжують там наукову роботу.
Важливим досягненням кафедри є й велика кількість міжнародних ґрантів. Задовго до того, як у
Політехніці стало потребою мати
статті у Skopus, у Михайла Лобура
їх було вже 120. Тобто тут давно
працюють на свій та університетський імідж. Унікальним є й те, що
вже багато років кафедра організовує три міжнародні тематичні конференції, матеріали яких входять у
науковометричні бази даних, мають потужні напрацювання. Саме
міжнародні ґранти спонукали до
того, що майже кожен другий працівник кафедри стажується за кордоном. Кафедра підписала угоди
з-понад 30 закордонними партнерами (Німеччина, Франція, Іспанія,

Польща, Білорусь та ін). Готові до
підписання угоди з Латвією і Литвою. Приблизно половина викладачів, в основному молоді, добре
знають англійську.
— Багато наукових проєктів
пов’язано з моделюванням теплового навантаження у композитних
матеріалах, — продовжує професор. — Мікротрубками, спроможними замінити пошкоджені частини
тіла людини, зокрема кровоносні
судини, займається професор Олег
Матвійків. Хотіли б утілити в життя
ідею введення ліків до тієї частини тіла, яка відчуває біль. Це може
бути „лабораторія на чіпі“. Я проєктую МЕМСи для нових пристроїв. Тренд майбутнього — їх використання для поліпшення екології,
моніторингу здоров’я людини. У
перспективі МЕМС теж можуть вбудовувати в організм людини. Найбільша наша платформа — концепція „індустрія 4.0“, тобто перехід до
виробництва без участі людини,
фактично, роботизації. Багато моїх
колег займаються розробкою систем для моніторингу електромагнітного випромінювання.
Окрім наукових здобутків, дбають на кафедрі й про нове покоління випускників. Попри різні зміни й новації, їм удалося повністю
зберегти інженерію. Тож разом із
обов’язковими дисциплінами студенти здобувають знання з ЗD-моделювання, механіки, просторового уявлення, проєктування, використання верстатів ЧПК, роботизації
тощо. На практиці вчать розрізняти матеріали, з яких роблять різні
продукти, адже інтернетних знань
для цього замало. Тобто роблять
усе, щоб студенти в майбутньому
мали широку палітру для працевлаштування.
Очільник кафедри (керує нею
вже 20 років) упевнений, що йому
вдалося створити згуртований,
збалансований колектив, якому під
силу в майбутньому досліджувати
і розробляти безпілотні автомобілі,
літаки, роботи, якими не керуватимуть люди. Щоб дати дорогу молодим, Михайло Васильович уже нині
готує собі гідну заміну.
Катерина ГРЕЧИН
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родом із політехніки

„ВАЖЛИВО, ЩОБ ВИ ЗНАЛИ, ЩО РОБИТИМЕТЕ ПІСЛЯ
ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ“, — АРТУР ЦЕСЛЯР

Цікаво, що до Львова навчатися
приїхав із невеличкого міста Пшасниш, що розташоване за 100 км на
північ від Варшави. Пригадує, як жив
у гуртожитку й телефонував до батьків раз на місяць.
„Насправді я не вибирав спеціально Політехніку. То був просто
випадок. У Польщі склав іспит на
автоматизацію й роботизацію. Та
спеціальність була дуже популярна:
2 вільні місця і 70 охочих. Мені не
вдалося вступити туди. Тоді я вибрав
електрофізичний факультет Львівської політехніки. Поїхав до Львова й
дуже втішився, бо це було майже за
500 км від мого дому“, — пригадує
співрозмовник.
Свою першу роботу випускник
знайшов у Польщі на своїй малій
батьківщині. Він зазначає, що був
ІТ-спеціалістом, хоч і вивчав автоматизовані процеси й прилади. Польща
потребувала програмістів, яких ніде
не було.
З різних місць роботи пан Цесляр
пригадує ту, на якій було найважче.
Він працював керівником ІТ-автоматизації на заводі з виготовлення
коксу в Сілезії. Це величезне підприємство. Усі процеси ускладнені
й важко вчитися.
„Я мусів дуже багато працювати,
щоб зрозуміти, як виготовляють продукцію, бо вона доволі специфічна.
Ось ручка. Тут, наприклад, чотири

| Світлина Марії Масюк

Заступник голови правління „Кредобанку“ Артур
Цесляр — випускник Львівської політехніки. Нещодавно
він зустрівся зі студентами Інституту підприємництва
та перспективних технологій та поділився своєю
історією успіху з журналісткою „Аудиторії“.

елементи, які потрібно скласти, і
вийде виріб. Геть не так у випадку
коксового заводу. Нема такої послідовності. Все було надзвичайно
ускладнено“, — ділиться досвідчений програміст.
Артур Цесляр — потенційний
роботодавець. Для нього головне
у працівниках — бажання працювати, а не заробляти гроші. „Люди,
які хочуть розвивати себе і здобувати нові знання, важливіші для мене,
ніж ті, хто має знання і консервує їх.
Якщо до нас хтось влаштовується на
роботу, то ми не любимо, коли приходять із негативом, з невпевненістю. Якщо ви вирішили спробувати
себе на певній посаді, то покажіть,
що вмієте розв’язувати проблеми,
майте конкретні пропозиції“. Зазна-

Довідка
Артур Цесляр — має 20-річний досвід в управлінні колективами та різного
роду трансформаціями ІТ галузі. У 2008–2009 роках обіймав посаду директора
Департаменту операцій i IT у страховій компанії PZU Україна, у 2011–2012 роках був менеджером групи щодо впровадження інфраструктурних проєктів,
а від 2012 до 2016 року — директором з експлуатування Систем IT в компанії
PZU SA. У 2016–2018 роках працював директором IT-департаменту у компанії
АТ „Link 4 Страхове Товариство“. Від 18 червня 2019 року в АТ „Кредобанк“
здійснює нагляд за вертикаллю інформаційних технологій.

чимо, що у підпорядкуванні фахівця — понад 120 працівників.
Пан Цесляр говорить, що його
син ще вагається між двома напрямами, у яких хоче зреалізуватися
у майбутньому. Тому вважає, що
йому працювати ще не потрібно,
адже він зосереджений на навчанні.
„Якщо говорити загалом, то
так, варто працювати, щоб це мотивувало до навчання. Праця може
бути сильним рушієм. Ще один варіант — робити проєкти в університеті та концентруватися на них. Є
можливість консультуватися з викладачами. На роботі вас змусять
дотримуватися правил, а тут ці правила встановлюватимете самі“, —
радить програміст.
Треба перед собою ставити
мету — що для вас найголовніше.
Студентське життя — це не лише
свята й вечірки.
„Свою мету в житті змінював
кілька разів. Після Львівської політехніки хотів бути хорошим адміністратором. Потім подумав, що
добре було б бути директором. І
тому почав шукати додаткові курси. Я закінчив Варшавську школу
управління, після цього — Школу
керування проєктами. Це мені дуже
допомогло в житті“, — ділиться Артур Цесляр.
Важливо, щоб ви знали, що робитимете після завершення навчання. Не втрачайте часу. Такі люди,
як-ось Ілон Маск важко працювали.
І по 24 години 7 днів на тиждень.
Треба розвиватися і не сидіти в
комфорті, докладати зусиль.
„Я працював із хлопцем, який
займався моніторингом систем.
Це дуже нудна робота. Постійно
потрібно сидіти й спостерігати, чи
все добре, чи нема збоїв. Якось цей
хлопець прийшов до мене і сказав,
що хоче більше заробляти. Я запропонував йому працювати з базами
даних, якщо це його зацікавить. Бо
ж коли людина займається всім,
вважає себе універсальним айтішником, то набагато важче чогось
досягнути. Обирайте вужчий напрямок. Цей хлопець тоді захотів
змін, а минуло три роки і він досконало знає кілька баз даних і є дуже

ч. 35 [3075]
21 — 27 листопада 2019

успішний у Польщі. Думаю, що він
на цьому не зупиниться“, — згадує
Цесляр.
Крім знань, треба мати щастя.
Тому комунікуйте, знайомтеся,
показуйте себе на форумах і конференціях. Шукайте курси не після
закінчення Політехніки, а вже, коли
навчаєтеся. Не втрачайте момент.
Хоч українськомовні спеціалісти потрібні в Польщі, вони можуть
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продати знання, та важливо знати
мови, особливо англійську.
Нині студенти мають набагато
більше можливостей. Ще двадцять
років тому не було поширеного інтернету, різних курсів. Тепер можна звертатися до великих компаній,
запитувати їх. Є можливість вчитися, не виходячи з кімнати! Можна
купити дешеві курси. Можна написати до Ґуґлу, і він охоче дасть по-
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трібні матеріали для навчання. Так
зробив син Артура Цесляра, який
зараз готується вступати у Массачусетський інститут або Кембридж.
Та де б ти не вчився — головне
цікавитися навчанням. Якщо хтось
пасивний, то не залежить, чи він
буде в Америці, Польщі чи в Україні. Щоб стати успішним, потрібно
важко працювати.
Марія МАСЮК

напередодні ювілею

НДКІ „ЕЛВІТ“ ГОТУЄТЬСЯ ДО 75-ЛІТТЯ
Договір № 33 розпочато в
непростих повоєнних умовах.
Завдання колектив лабораторії
успішно виконав й отримав за це
високу оцінку замовника. Навіть
попри такі форс-мажорні обставини перший отриманий від замовника аванс у сумі 200 тисяч карбованців адміністрація інституту залучила до фінансування заходів із
нагоди святкування 100-річчя ЛПІ
15 листопада 1945 року.
Від 1945 до 1948 р. науковим
керівником експериментальної
лабораторії був Олександр Харкевич, якого 1948 року обрали членом-кореспондентом АН УРСР і
того ж року перевели на роботу до
Києва. Від 1948 до 1957 р. естафету наукового керівника лабораторії перейняв Костянтин Карандєєв,
який 1953 року успішно захистив
докторську дисертацію, а 1957-го
Закінчення. Початок у ч. 34

SSБіля головного корпусу. 1946 рік

його обрали членом-кореспондентом АН УРСР і того ж року він очолив у Новосибірську Інститут автоматики і телеметрії Сибірського
відділення АН СРСР.
Від 1958 до 1986 р. науковим керівником призначили колишнього
першого начальника лабораторії
Б. Швецького, згодом професора,
доктора технічних наук, багаторічного завідувача кафедри електрон
них обчислювальних машин (від
1963 до 1984 р).
Від 1987 до 1993 р. наукове керівництво здійснював професор,
доктор технічних наук Ігор Вишенчук, який розпочав роботу у лабораторії ще в далекому 1952 році на
посаді лаборанта.
Вимоги першого наукового керівника професора О. Харкевича
— домогтися максимально високої
якості розробок — стали на довгі
роки девізом колективу, який неухильно підтримував професор

К. Карандєєв та всі наступні керівники.
Разом із експериментальною
лабораторією у ті далекі повоєнні роки у Львівській політехніці
зародилася школа приладобудування, школа точних вимірювань
електричних і магнітних величин,
гідроакустичних вимірювань і прикладного спектрального аналізу. За
більш ніж 70 років існування у НДКІ
„ЕЛВІТ“ школи прикладного і наукового приладобудування засновників О. Харкевича, К. Карандєєва,
Б. Швецького гідно продовжували й
розвивали їхні численні учні, викладачі кафедр, талановиті науковці,
інженери, спеціалісти, конструктори, технологи, висококваліфіковані
робітники, багато з яких були випускниками Львівської політехніки
і почали працювати в НДКІ „ЕЛВІТ“
ще студентами.
Віктор ТКАЧЕНКО,
директор НДКІ „ЕЛВІТ“

SSПерше замовлення. 1947 рік
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новий проєкт

ЯК ПОПУЛЯРИЗУЮТЬ НАУКУ В МІСТІ ЛЕВА
m Закінчення. Початок на 3 с.

Загалом більшість fablab в
Україні є приватні. Себто інвестували в них гроші різноманітні
компанії. Та якщо взяти світовий
досвід, то лише 30% належать

приватним власникам, а всі інші —
державні й часто їх фінансують
університети. На основі цієї тенденції можна виснувати, що Tech
LabInno рухається в правильному
напрямку. Адже головним інвестором є Львівська політехніка, яка
дала і приміщення, і можливості
для розвитку. Також Tech LabInno
має інших жертводавців, які є резидентами Tech Startap School.

Старт
Розпочати і зрозуміти, як усе
функціонує, як запустити і де взяти інвесторів та переконати їх, що
в це треба вкладати гроші — надзвичайно складно. Дмитро почав
шукати інформацію, яке базове

обладнання потрібно
для створення fablab і
що потрібно, щоб бути
fablab загалом. Першим початковим обладнанням є фрезер,
лазер для гравіювання й випалювання на
дереві, 3-D принтери,
деякі ручні та електричні інструменти.
Загалом над облаштуванням лабораторії
працювали півтора
року. Для наповнення
брали тільки вітчизняні ЧПУ, фрезер і лазер. Вони в лабораторії
найдорожчі й найпотрібніші, бо
ріжуть метал, дерево, акрил. Тут
є два види 3-D друку, а принтерів усього п’ять. Один із них друкує дуже точно на фотополімері.
Інші — харчовим пластиком, який
робить деталі міцними, але не такими точними.
Нині команда хоче доєднатися до всесвітньої мережі fablab.
Єдине, що для цього потрібно, —
заповнити аплікаційну форму й
чекати на реєстрацію.

Що це означає для
міста
Перевагою бути у світовій мережі fablab є те, що кожна така
лабораторія у світі визначає, які
проблеми має місто, його інфраструктура. Після цього — знаходить
інноваційне рішення, потрібний
стартап. Лабораторія ділиться проблемою з усією мережею! Це дуже
потужний стрибок в інноваційній екосистемі
міста.
— Для мене досі
дуже дивно, чому люди,
які були у Львові, раніше
не замислювались про
це. Коли ми запустили
проєкт, то отримали
позитивні відгуки. Вже
маємо багато людей,
які хочуть працювати
на волонтерських засадах, і тих, хто хоче
щось створювати. Бо в
тій лабораторії є також
і винаходи. Це вистав-

ка стартапів на різних етапах розробки. Кожен, хто приходить, може
цим і справді перейнятись. У цьому
просторі обмінюються ідеями, —
розповідає Дмитро Донченко.
Лабораторії fablab розвиваються у різних напрямах: медицина,
електроніка, робототехніка, пневматика. Tech LabInno має окуляри
віртуальної реальності, тому наразі
там працюють резиденти, які розробляють винаходи в додатковій
реальності. Далі майданчик планує працювати з робототехнікою
та електронікою.
Тому, можливо, за кілька місяців
ми бачитимемо від студентів Політехніки нові рішення для Львова.
— Можу сказати про себе: ніколи б не захотів створити робота,
якби на власні очі не переконався,
що це реально. Такі речі надихають, — ділиться Дмитро.
До Tech LabInno можна приходити будь-коли, але наразі визначаємося з часом роботи адміністраторів. Нині є можливість працювати від 10.00 до 20.00. Також
хочемо працювати й на вихідних.
Лабораторія планує виходити
на самоокупність завдяки замовленням. Є вже можливість створювати столи для будови, які дорого
коштують, але тут можна їх виготовити.
Для адміністрування потрібно
небагато людей, тому нині там
працюватиме лиш четверо. Є троє
волонтерів, які готові допомагати
у розвитку цього простору. Коли
з’являться перші напрацювання,
тоді збільшиться кількість охочих.
Марія МАСЮК
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ми пам’ятаємо, світ визнає

СЬОГОДНІ НАШІ МЕРТВІ ОБИРАЮТЬ КОЖНОГО З НАС
Напередодні вшанування пам’яті жертв Голодомору
пропонуємо увазі читачів фрагменти на цю тему з
книжки „Товариство, яке змінило Політехніку“, яка
ось-ось вийде у світ.
Від початку ствовивчення Голодомору.
рення „Просвіти“ ми
Але вже тоді відкривапоставили собі мету —
ли для широкого украозброїти українську
їнського загалу, для
молодь, наше студентстудентства правду
ство здоровими знанпро наше минуле, яке
нями, які дають змогу
так старанно приховуусвідомити свою націвала система. Це був
ональну ідентичність,
вечір-відкриття, вепізнати власну істочір-заклик пізнавати
рію, вкрадену і присвою історію. В Акасвоєну чужинцями,
демії, яка відбулася в
своє місце в історії SSНаталія Дзюбенко- Актовій залі головного
власній і світовій, пі- Мейс у Політехніці
корпусу, брали участь
знати забуті імена тих,
студенти, викладачі,
хто працював і жив для України.
чоловічий хор „Орфей“.
У час, коли лише постала неУдруге ми організували урозалежна Україна, коли розпочав- чисту Академію через десять рося процес очищення від совєцької ків — до 70-ліття Великого Голоду
ідеології, коли поволі відкривалася в Україні. І відтоді щороку вшаноісторична правда, вихолощена, ви- вуємо пам’ять невинно убієнних
терта з освітніх підручників, ми чи дітей України різними більшими і
не перші в академічних й універ- меншими заходами, запалюючи
ситетських середовищах провели свічу як акт національної пам’яті,
Академію пам’яті до 60-ї річниці який зініціював Джеймс Мейс: в
вшанування жертв Голодомору національний день пам’яті жертв
1932–1933 рр.
1933-го (четвертої суботи листопаТоді ще мало хто знав про да) визначити час, коли кожен гроДжеймса Мейса, видатного сина мадянин цієї землі, де майже кожна
американського та українського родина втратила когось із близьких,
народів, світового вченого-гума- запалить у своєму вікні свічку в
нітарія, яскравої особистості. Не пам’ять про померлих. Це є гідною
знали ми й про його допомогу Ро- відповіддю на слова о. Олександра
бертові Конквесту під час роботи Биковця, який став священником в
над книгою „Жнива скорботи“, про Америці: „Всі були готові на жердіяльність Комісії Конгресу США із тви, знали, що не сьогодні‒завтра

наш календар
21 листопада — День архангела Михаї
ла.
21 листопада — Всесвітній день теле
бачення.
23 листопада — День пам’яті жертв Го
лодомору та політичних репресій.

Пам’ятні дати

21.11.1919 — денікінці стратили Василя
Чумака, українського поета.

21.11.1921 — більшовики під Базаром
розстріляли 359 українських вояків,
учасників Другого зимового походу.
22.11.1873 — помер Михайло Максимо
вич, український етнограф, історик,
ректор Київського університету.
23.11.1983 — помер Микола Бажан, укра
їнський поет і перекладач.
24.11.1805 — народився Олекса Сторо
женко, український письменник.
24.11.1934 — помер на засланні Михайло
Грушевський, український історик і громад
ський діяч, Голова Центральної Ради УНР.

їх знищать, але їх турбувало передовсім: чи знатиме світ про це, чи
світ щось скаже?.. І друга проблема
— ще більш духовна: чи буде кому
помолитися за всіх, хто загинув?“.
По нині молимося, вшановуємо
й пам’ятаємо.
Важливо, що започатковані тоді
ініціативи досі не гаснуть. Вони
розвиваються і трансформуються
у великі проєкти, забезпечуючи
тяглість наших починань.
Щоб ідеї та особистість Джеймса Мейса сприйняв якнайширший
загал — і студенти-політехніки
„технарі“, і студенти з інших університетів, вчителі шкіл, представники
громадських організацій, науковці — 24 лютого 2016 року в стінах
головного корпусу відбулася зустріч із Наталкою Дзюбенко-Мейс,
відомою журналісткою і поеткою,
яка була не тільки дружиною, а
й однодумцем Джеймса Мейса,
продовжувачем його надважливої
справи. Лейтмотивом цієї довгоочікуваної зустрічі стали слова самої
письменниці: „Сьогодні наші мертві
обирають кожного з нас“.
У цитаті пані Мейс, винесеній у
заголовок заходу, закладено концепт пам’яті, яка нас повинна вести
далі. Заголовок нашої зустрічі кожен має спрямувати на себе. Кожен
на своєму місці мусить робити те,
що може. Ця зустріч, яка вийшла за
межі нашої професійної діяльності,
була нашим громадянським покликом і зобов’язала робити певні
кроки.
Ірина КЛЮЧКОВСЬКА
Далі буде

25.11.1838 — народився Іван Нечуй-Ле
вицький, український письменник.
25.11.1891 — народився Клим Поліщук,
український письменник, публіцист,
автор історичних романів.
25.11.1956 — помер Олександр Довженко,
кінодраматург, режисер і письменник.
26.11.1925 — народився Опанас Залива
ха, український живописець.
27.11.1863 — народилася Ольга Кобилян
ська, українська письменниця.
27.11.1941 — помер Осип Сорохтей, укра
їнський графік і живописець.
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креативне навчання

АНІМАЦІЯ В ТУРИЗМІ

| Світлина Анастасії Задорожної

В Інституті сталого розвитку ім. В. Чорновола студенти
третього курсу мають нагоду відвідувати цікавий
курс — „Анімація в туризмі“. На одному з практичних
занять побувала журналістка „Аудиторії“.

Цей предмет — надзвичайно
корисний та доцільний для студентів-туристів, оскільки він допомагає всебічно розвиватися та
розширює перелік майбутніх професій. За статистикою інституту, приблизно 10% їхніх студентів
працюють аніматорами, інші ж реалізовують себе в інших дотичних
до анімації галузях діяльності. Студенти потребують не лише знань у
галузі аніматорства, а й володіння
елементами театральної справи,
оскільки тут важливо все: від правильного дихання до розташування ніг (добре, коли ноги на ширині
плечей — це символізує впевненість), — пояснює старша викладачка Ольга Недзвецька.
Дисципліна „Анімація в туризмі“ розподілена так, що за семестр
студенти мають 7 лекційних занять
та вдвічі більше семінарських. За
період лекційних занять вони ж
здобувають базові знання з культурології, які стосуються появи та
розвитку анімації, набуття анімаційних форм. Також під час курсу
спудеям необхідно здати 15 лабораторних робіт, проте незвичайних. Вони вимагають від студентів проявити себе на сцені, тобто
кожну із робіт їм треба захистити,
відтворивши етюд, щобільше —
використовувати можна лише по
одному слову, решту потрібно пе-

редати мімікою, жестами та рухами, зі зміною темпоритму. Це наче
маленька перемога над собою,
адже публічні виступи потребують
неабиякої впевненості та майстерності.
Також під час курсу студентів
навчають, як створювати сценарії
для аніматорських програм, організувати групи та підбирати техніки ранкових зарядок, оскільки для
аніматорів завдання номер один
— розважити публіку та задіяти її
в програмі.
На семінарах спудеї дізнаються
більше про те, як придумати різні конкурси та вікторини, адже ці
знання вони зможуть використати
не лише в своїй роботі, а й в організуванні різних подій: корпоративів, весіль тощо.
До формування анімаційних
програм викладачка також залучила і знання про гримування. Студенти отримали завдання нанести
грим та підібрати до нього відповідний образ і відтворити сценку,
яка б до нього пасувала.
Для кращого оволодіння практичними знаннями з пластики,
мистецтва публічних виступів та
художнього монтажу, Ольга Василівна Недзвецька залучає львівські
театри, оскільки, на її думку, вони
наводять студентам яскраві приклади з художньої анімації.

Після завершення заняття студенти діляться своїми враженнями
від предмету. Вважають його корисним, оскільки є нагода освоїти
багато навичок, які можуть знадобитись у професії аніматорів. Найбільше подобається їм те, що можна проявити свою креативність.
Проявити анімацію у дії, застосувати теорію в житті — це найважче
та водночас найцікавіше завдання,
оскільки дарує досвід у галузі анімації та дозволяє почуватися впевненішим у власних силах.
Студенти ІСТР їздили й на стажування до Туреччини, де могли
попрацювати як аніматори та закріпити знання, здобуті під час університетського курсу. Вони розповіли, що там анімація на високому
рівні та поділяється на дорослу та
дитячу. Важливість дитячої, на думку студентів, зумовлена тим, що
емоційний стан дорослих на відпочинку прямо підпорядковується
ступеню задоволення їхніх дітей.
Якщо дитині сумно, вона плаче, то
й батьки не зможуть почувати себе

комфортно. Тому, обираючи роботу
аніматора, необхідно вміти дбати
не лише про дозвілля для дорослих,
а й перейматися потребами дітей.
Проте потрапити на стажування не
так легко. Для цього треба не лише
володіти теорією, а й вміти знайти
підхід до кожного відпочивальника, бути відкритим до спілкування
та надихати інших брати участь у
анімаційній програмі.
Анастасія ЗАДОРОЖНА
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актуально

ЧОРНА П’ЯТНИЦЯ: КОЛИ, ЩО І ДЕ?
Цьогоріч цінопад „Чорної п’ятниці“ заплановано на
29 листопада, та акції можуть розпочинатися раніше. Така
традиція набуває популярності в Україні. Ми підготували
кілька порад, як знайти знижки.

Де шукати
Зниження цін уже
анонсували такі інтернет-магазини: AliExpress
(розпродаж триватиме
чотири дні) та Alibaba, які
пропонують різноманітний вибір товарів. У цей
період одним із найпопулярніших рішень є купівля
електроніки. Тому на техніку можна подивитися в
Eldorado (до 60% знижки), Rozetka.ua (до 65%),
Алло (до 45%), Фокстрот
(до 75%), Цитрус (до 70%).
Також акційні пропозиції планують оголосити Xiaomi, Comfy, Moyo,
Stylus тощо.

Якщо вам потрібен
одяг, то можете перевірити ціни в Intertop,
Н&M, Answear, Kasta,
Lamoda. Товари для дому
пропонуватимуть Jusk
(до 45% зменшення цін)
та Епіцентр. Косметику
зі знижкою обіцяють у
Watsons.
Для книгоманів на
Yakaboo розіграють 540
сертифікатів на купівлю
книг (діятимуть від 25 до
29 листопада), а квитки
на культурні події треба
моніторити на Concert.ua.
Не хочете матеріального, а шукаєте нові емоції? Знижки планують робити й на подорожі. Вже

це оголосили Booking та
МАУ.
Загалом це далеко не
всі магазини та компанії,
які планують приваблювати покупців. Список
поповнюватиметься з наближенням „Чорної п’ятниці“. Тому час до часу
переглядайте пропозиції.

Як купувати
Ще до початку акцій
треба визначитися, що
саме вам потрібно, щоб
не вийти з крамниці з геть
непотрібною річчю. Згодом пошукайте пропозиції в магазинах (зокрема
й в інтернеті). Порівняйте

ціни під час розпродажу і до. Поводьтеся, мов
справжні мисливці, шукайте і не реагуйте на
гучні заяви. Прискіпливо
досліджуйте асортимент.
Українські крамниці не
гребують вводити в оману покупців. Тexty.org.ua
торік здійснили дослідження трьох великих
інтернет-магазинів (ціни
на 70 тисяч товарів), в
якому з’ясували, що лише
7% товарів продавали зі
знижкою, а майже 14%
„акційних товарів“ пропонували купити дорожче, ніж зазвичай. Речі,
що входили у ці 7% —
це ноутбуки, телефони,
планшети, смартгодинники. Натомість збільшувалась ціна на одяг. Тож не
дозволяйте пошити себе
в дурні.
Марія МАСЮК

тенденції

ТАТУ: ДОСВІД ТА СЕНС
Весна ще невпевнено заявляла про свої права, а я рішуче
йшла робити своє перше татуювання. Майстра вибирала
довго і ретельно, ескіз робила сама, та хвилювання
однаково було. Малюнок на тілі — це не пірсинг, слід
від якого заживе, а ви про це забудете. Позбутися тату
складно, боляче та дорого.

Бекґраунд
Найдавніші татуювання належать знайденій
в Альпах мумії Етці. Це
близько шістдесяти вертикальних та горизонтальних ліній. Етці жив
понад три тисячі років до
нашої ери. Зображення
тварин та різних символів належать єгипетським
муміям. Ці люди жили
трішки пізніше від Етці.

Від самого початку
тату були не лише прикрасами, а й ознаками
певного соціального стану. Зокрема, прикрасити
своє тіло могли вожді,
доблесні воїни тощо. Також з допомогою цієї техніки таврували злочинців
у Японії та Китаї. Окрім
цього, малюнок міг бути
оберегом. Себто функції
цей один із найдавніших
видів мистецтва викону-

вав різні. Зазначу, що татуювання наносили представникам обох статей.

Тату й Україна
Що ж до України, то
тут тату-культура теж має
історію. Візерунками прикрашали себе сармати та
скіфи, що жили на території нашої країни. Після
прийняття християнства
відомостей про малюнки

на тілі немає. Священники негативно ставились
до цього явища і вважали, що це тотожне ідолопоклонству, адже тату
використовували в язичницькій культурі.
Татуювання повернулося до нас лише в
ХХ столітті. Воно є мистецтвом самовираження неформальних груп.
Закінчення на 12 с. m
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тенденції

ТАТУ: ДОСВІД ТА СЕНС
m Закінчення. Початок на 11 с.

Та нині ним нікого не здивуєш. У популярних майстрів сеанси розписані на
кілька місяців, а малюнки
тепер рідко пов’язують із
кримінальною культурою.
Та все ж суспільство ставиться до цього неоднозначно.

Труднощі
Така модифікація вашого тіла може стати
прикрасою і навпаки.
Якщо вже й наважилися, то не робіть тату у
закладах, які не викликають довіри. Важливо,
щоб ви бачили, чи стерилізує майстер інструмент, чи використовує
нові запаковані голки і
чи дотримується санітарних норм. Якщо ж ні,
то не соромтесь і тікайте якнайдалі. Оскільки
завжди є ризики.
Часто майстри відмовляються робити тату
неповнолітнім. Саме
тому я взяла на сеанс
паспорт, щоб було зрозуміло — мені давно навіть не вісімнадцять. На
подив, майстриня сказала, що їй байдуже на вік.
Обґрунтувала це тим,
що своє перше тату вона
зробила в шістнадцять у
досвідченого майстра. Її
однолітки, яким відмовили у салонах, були в
аматорів. Дівчина каже,
що якби відмовили
і їй, то вона теж би
пішла і зробила б
„партак“, якого важко позбутися.
Важливо відповідально поставитись
і до стилю малюнка. Врахувати колір шкіри (особливо
актуально, якщо ви
хочете акварельне
тату).

Тату потребує догляду. Яким хорошим не був
би майстер і як якісно
його не зробив би, наша
шкіра постійно оновлюється, тож і освіжувати
потрібно малюнок.
Ще одним мінусом є
вартість. Все залежить
від техніки, складності,
професійності художника. Пам’ятайте, що наші
смаки змінюються, тому
таке рішення має бути
обдуманим.

Досвід
студентів
Павло Коряга з шостого курсу факультету культурології ЛНУ ім. Івана
Франка розповідає, що
татуювання йому зробив
його ж викладач:
— Щодо малюнка, я
довго думав, що саме
хочу, адже це моє перше
тату і воно дуже особливе. Все ж вирішив взяти
морську тему, зокрема
подобалося, як виглядають кити на тату. Я
написав викладачеві, ну
й він намалював ескізи:
здається, п’ять різних
варіантів. Я обрав, прийшов набивати. Це було
незвично, що мій викладач набиває мені татуювання.
Не всі знають на факультеті, що Ігор Колесник має таке хобі, але він
цього не приховує. Ті, хто
ближче з ним спілкуєть-

ся, знають і ставляться до
цього позитивно.
Оксана Кунанець із
шостого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій
ділиться:
— Я шалено люблю
слонів. Тому загорілася зробити тату із зображенням цієї тварини. Спочатку не знала,
як воно має виглядати.
Мені подруга надсилала вже готові тату. Я поступово захоплювалася.
Звернула увагу на один
малюнок, а з цією ідеєю ходила рік і думала,
чи не набридне мені. Я
тоді дружила з хлопцем,
який б’є тату.
Ми з ним визначили дату,
коли це робитимемо. Коли
я прийшла, і
майстер намалював контури,
то мій хлопець,
із яким я прийшла, перепитав, чи справді я хочу це
зробити. Він випитував
мене до того моменту,
коли майстер уперше
торкнувся голкою. Тоді
стало зрозуміло, що піз
но. Моя мама не знала
до останнього, що я наважилась. Вона була у відрядженні. Це відбулося
влітку. Вона приїжджає,
а я вдягаю светр із рукавом (тату на руці) і кажу:
„Мамо, вгадай, що я зробила“. Загалом їй
сподобалося. Мама
просто звикла, що я
часто роблю неочікувані речі.
Студентка третього курсу Інституту права, психології
та інноваційної освіти Ірина Пилипишина говорить, що не
вкладає в кожне тату
сенс:

— Якщо я роблю татуювання, то воно не означає конкретно щось, не
є важливим фраґментом
мого життя. Я не намагаюсь набити собі малюнок
на згадку про якийсь момент чи про конкретну
людину тощо. Просто це
естетика. Мені подобається, як це виглядає візуально. Я люблю
розмальовувати
своє тіло. Є татуювання, в які
я вкладаю особливий сенс, але
їх небагато. Це
дуже особисте.
Та переважно це
гарненькі картинки, які мені
колись сподобалися. Я
візуалка. Коли в мене
був день народження, вирішила, що ось
зараз настав момент,
коли справді дуже хочу і
можу зробити собі такий
подарунок. Пішла й набила перше. Це гілочка
лаванди. Вона повністю
чорна. Спочатку було
дуже незвично: постійно
оглядалася на свою руку
і бачила чорну лінію. Згодом набила ще одне. Це
наче наркотик: один раз
зробиш і хочеться ще.
Мені настільки сподобалось, що я не планую
зупинятися. На жаль, татуювання — це дороге
задоволення. Також важко знайти майстра, який
би зміг повністю втілити
твою ідею.
Марія МАСЮК
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світовий досвід

ЄВРОПА: БАГАТО СПОРТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Після огляду системи фізичного виховання в школах
та університетах США („Аудиторія“ № 32) пропонуємо
побіжно ознайомитися зі станом справ у студентському
фізвихованні європейських країн.
В Оксфорді в навчальні програми входить і фізичне виховання.
Студенти можуть вступати в різні
студентські товариства або клуби,
яких тут приблизно 300. Оксфорд
володіє великою спортивною базою — має басейни для плавання,
футбольні поля, тенісні корти, поля
для сквошу, крикету тощо. Річки і
канали в Оксфорді дають змогу займатися веслуванням. Центральною
подією є чемпіонат із веслування
між Оксфордом та Кембриджем.
Студенти можуть брати участь у
змаганнях на приз герцога Единбурзького за досягнення у суспільній діяльності та спорті. Якщо котрийсь коледж Оксфорда не культивує певний вид спорту, а є охочі ним
займатися, то за кошти коледжу
запрошують тренера. Аналогічна
ситуація і з фізичним вихованням у
Кембриджському університеті.

спортогляд
••Упродовж двох днів у місті
Сколе на галявині Павлів Потік
у межах „Універсіади Львівщини-2019“ відбувалися змагання
зі спортивного туризму. У заході
взяли участь спортсмени з 5-ти закладів вищої освіти Львівської області. Програму змагань сформовано з кількох конкурсів — конкурсу
бівуаку, приготування борщу, в’язання вузлів та конкурсу пісні. Найважливішим етапом була спортив-

У Чеському технічному університеті в Празі фізичне виховання
— обов'язковий предмет. У цьому
ЗВО створено умови для занять
приблизно 40 видами спорту. Окрім цього, в університеті є можливість організовувати літні й зимові
виїзні курси: 14 зимових курсів —
гірські лижі, сноуборд, бігові лижі
та інші, літні — вело-, туристичні
походи, каное, скалолазання тощо.
У Німеччині, відповідно до Конституції і федеральної структури,
сприяння спорту є прерогативою
земель. У пріоритетах — спорт у
загальноосвітніх установах й підготовка висококваліфікованих фахівців із фізичного виховання, студентський спорт, заняття насамперед для молоді, жінок, старших
осіб й осіб із обмеженими можливостями, будівництво й модернізація спортивних споруд, сприяння

но-змагальна траса від галявини
Павлів Потік до озера Журавлине
(Мертве) з елементами спортивного орієнтування на десяти етапах.
У загальному підсумку команди ЛДУФК ім. І. Боберського та
Львівського національного аграрного університету розділили перше місце з результатом 765 очок.
Друге місце посіли студенти ЛНУ
ім. І. Франка, набравши 757 очок.
Із різницею в 16 очок опустилися на
третє місце спортсмени Львівської
політехніки (741 очко). Ще на сходинку нижче — збірна
Львівського торговельно-економічного університету (294 очки).
•• Представники ЗВО
Львівщини вперше
змагалися з регбі-7
серед чоловічих команд за програмою
„Універсіада Львівщини-2019“. У змаганнях,

спорту вищих досягнень, допомога
спортивним клубам і командам. У
країні є 11 державних програм
підтримки спорту. Місцеві влади
безкоштовно надають в оренду
спортклубам (їх — до 100 тисяч)
міські спортивні споруди. Спортивний клуб за законом Німеччини
вважається суспільно-корисною
організацією, а робота в ньому
гарантує певні податкові пільги.
Найбільшою спортивною організацією є Німецький спортивний
союз — розв’язує питання масового спорту, спорту вищих досягнень, підготовки кадрів і наукових
досліджень у фізичному вихованні
та спорті.
Отже, як бачимо, в країнах Європи і США є усвідомлення, що
фізичне виховання і спорт — важливі чинники у вихованні молоді.
Там ведеться широка пропаганда
здорового способу життя й існує
належна матеріальна база для
спортивних занять.
Віктор КОРЯГІН,
завідувач кафедри
фізичного виховання, професор

що проводили на стадіоні „Юність“
у мальовничому Парку культури
ім. Б. Хмельницького, взяли участь
команди ЛДУФК ім. І. Боберського,
Національної академії сухопутних
військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Львівської політехніки та новостворена команда Львівського
торговельно-економічного університету. Дві перші команди мають
досвід обласних та всеукраїнських
змагань із цього виду спорту.
У підсумку команди піднялися на
п’єдестал так: чемпіонами змагань
стали курсанти Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного (864 очка), друге місце, з
невеликим відривом, посіли спортсмени ЛДУФК ім. І. Боберського (792
очки), третє — студенти Львівської
політехніки (720). Поза п’єдесталом опинилася команда Львівського
торговельно-економічного університету — набрала 648 очок.
Підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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спортивні й активні

„ГАНДБОЛ ВИМАГАЄ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ,
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ, ЗІБРАНОСТІ“

Я

к відновлюєтеся після
гри?
— Відвідуємо сауну, більше відпочиваємо, спимо. Загалом намагаюся провести дозвілля
так, як мені подобається, щоб заспокоїтися і налаштуватися на нові
тренування. Добре, що
після важких змагань
вони будуть легкі.

Марина Савчук уже третій рік вивчає публічне
управління та адміністрування в ІАПО. Поза тим
дівчина тренується і виступає за новостворену
гандбольну команду Львівської
політехніки.

Р

аніше Ви були гравчинею
інших гандбольних команд?
— Я закінчила Львівське училище фізичної культури, де мене
тренували мої теперішні тренери — Віталій Надич і Василь
Козар. Вступити вирішила не до
ЛДУФК, а до Політехніки — добре
склала ЗНО і мала навчальні амбіції. На першому курсі грала за
„Галичанку“, потім відійшла від
професійного спорту й займалася суто для себе. Я відвідувала
секцію гандболу в Політехніці,
виступала ж за Тернопільський
національний педагогічний університет, який грав у вищій лізі.
Коли на базі Політехніки створили
дівчачу гандбольну команду, мені
запропонували грати в ній.

Р

озподіл гравців на центрального, лінійного, півсереднього, крайнього й воротаря
здійснює тренер?
— Так, він бачить, у якому амплуа гравцеві виступати найкраще.
Я зі самого початку перебуваю в
позиції лінійного гравця: розігрую
м’яч посередині поля, виконую
штрафні кидки, відрізаю когось
одного зі суперників, щоби моїй
команді було легше нападати. Також я центральна в захисті.

Д

о того ж Ви — капітан…
— Так. У команді я найстарша за віком. Контроль, допомога — мої функції. Стежу, щоби
команда була у зборі, відповідальна за організаційні моменти.
Перед початком гри з капітаном
команди-суперниці обмінюємося вітаннями і вибираю жереб —
буде моя команда грати у захисті
чи нападі. Останніми часами мені
щастило витягувати захист —
наша команда орієнтована на те,

щоби спочатку захищатися, оскільки це дає змогу
збити запал супротивника. Також даємо судді
свої м'ячі на вибір —
один буде задіяний у
грі, другий лежатиме на
суддівському столі як запасний.

Г

андбол є доволі активний вид спорту, навіть
дещо агресивний — розіграш
м'яча має бути непасивний,
мають бути видимі спроби атакувати. Як вдається дівчатам
проявляти себе?
— Агресивність, чи точніше
жорстка спортивна поведінка, є
в захисті, в нападі — активність.
Якщо відбувається перепас м’яча між гравцями, нема кидка по
воротах, то після шести передач суддя піднімає руку для попередження й згодом передає
м'яч другій команді. Тому, щоб
уникнути цього мініпокарання,
потрібно повсякчас атакувати.
Агресивність же зумовлена тим,
що це контактний вид спорту, на
відміну від, скажімо, баскетболу.
Коли ми граємо на тренуваннях
у баскетбол, то нам важко — ми
звикли контролювати свого гравця, жорстко грати в захисті, щоб
не дати забити гол. Гандбол вимагає цілеспрямованості, психологічної витривалості, зібраності.
Також від нього багато травм. Хоч
якщо тебе ще з дитинства навчили правильно приземлятися після
кидка, обігрувати, то їх буде менше. Важливі й емоційні моменти
під час гри й після неї — дівчата
ж дуже емоційні. Їх враховує тренер — вирішує, коли взяти таймаут, зробити заміну, щоб на емоціях не наробити помилок.

А

як зазвичай відбуваються тренування?
— На них ми відпрацьовуємо кидки, у
понеділок, вівторок,
четвер — тренування ігрові, у середу — заняття з вибудови суто
захисту. Не завжди можу відвідувати всі заняття. Ранкові тренування пропускаю через навчання. Ось
тепер зостався місяць до сесії, тож
треба подоробляти лабораторні,
курсові. До того ж я є староста групи. Заохочую приходити на гандбол
і викладачів — позитивна підтримка
вболівальників сприяє виграшам.

І

з чотирьох ігор, які провела команда в чемпіонаті України, з
ким було грати найважче?
— З лідером минулорічного сезону, чемпіоном вищої ліги — командою Тернопільського національного економічного університету. У
перший день ми зіграли внічию, та
другого дня поступилися: перебуваючи в ейфорії від першої гри, не
налаштувалися на другу й було нам
важко. Впливало ще й те, що їхня
зала, порівняно з нашою, маленька.
Гадаємо, що вдома нам буде грати
легше — можна буде активізувати
крайніх гравців. Матч-реванш відбудеться в лютому. А на початку
грудня у спорткомплексі Львівської
політехніки зустрічатимемося з командою з Кам'янця-Подільського.
Супротивник дуже досвідчений,
його гравці є старші, та однаково
сподіваємося на добрий результат.
Наталя ЯЦЕНКО
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

студентський квиток на ім’я:
Єрофєєва Софія Костянтинівна;
студентський квиток і залікову
книжку на ім’я: Лійко Віталій Юрійович;
залікову книжку на ім’я: Лаврішин
Дмитро Русланович;
студентський квиток на ім’я: Олекса Надія Андріївна;
диплом магістра М16 № 054829
на ім’я: Нетребич Володимир Іванович;
студентський квиток на ім’я: Пивовар Владислав Сергійович;
студентський квиток на ім’я: Зварич
Адріана Ярославівна;
залікову книжку № 1604003 на ім’я:
Войтихівський Михайло Тарасович;
залікову книжку на ім’я: Денікевич
Сергій Олегович;
студентський квиток на ім’я: Гичко
Вікторія Павлівна;
студентський квиток на ім’я: Гетьман Андріана Ярославівна.

оголошує конкурс на заміщення
посади директора Технічного
коледжу Національного університету
„Львівська політехніка“
Особи, які бажають взяти
участь у конкурсі, подають такі
документи: заяву, особовий
листок обліку кадрів із фотографією, автобіографію, копію
паспорта, копії документів про
вищу освіту, наукові ступені і
вчені звання, список друкованих праць і винаходів, завірених
за встановленим порядком.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, котрі
вільно володіють українською
мовою, мають науковий ступінь
та/або вчене звання, відповідну
підготовку та стаж педагогічної

роботи у закладах вищої освіти
відповідного профілю не менше
10 років.
Термін подання документів на конкурс 2 місяці 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.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

На обкладинці
(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

• реалізування ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізування ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.

Примітка: непряма реклама, ювілейСистема знижок
Незалежно від місця розміщення
ні та інші статті на замовлення —
За три публікації – 5%, більше трьох
і розміру:
50% від тарифів.
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
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