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ЯК ГОЛОДОМОР, НА ВАШУ ДУМКУ, ВПЛИНУВ НА НАС?
Про геноцид 1932–1933 років
знає, напевне, кожен українець. Як не намагалися б
приховати чи нівелювати його
наслідки для Української держави — це неможливо. Але
минуло 86 років, а ми й досі
не вивчили цю сторінку історії
сповна.
Голодомором не лише винищили величезну кількість населення тоді, а й вселили страх,
який і досі живе в суспільній
підсвідомості, формує менталітет. Здебільшого ми звикли
говорити лише про сумне
в українській історії, хоча
про перемоги можна було
б сказати не менше. Часто
українці принижуються перед
представниками інших націй,
„вмикають“ рабську послужливість і покірність, бояться.
Чому навіть після здобуття
незалежності, Революції Гідності та війни на Сході ми
досі не викристалізували
національну самосвідомість?
Чому не подолали комплекси
залежності, меншовартості й
зневіру повністю? Бо приділяємо цьому надто мало уваги.
Якби ми ґрунтовніше досліджували джерела, більше цікавилися власною історією, то
не соромились би говорити
про геноцид на цілий світ.
Ми остаточно впевнилися
б у тому, що наші пращури
берегли національну ідею навіть у страшні часи, не хотіли
піддаватися страхітливому
комуністичному режимові,
мали настільки сильний дух,
що не було на них іншої ради,
окрім фізичного знищення.
Ми — нащадки вільних. І вже
вкотре за те, щоб бути, знову платимо кров’ю. Шостий
рік на Сході точиться війна.
Росія — спадкоємиця Радянського Союзу, хоче зробити
придатком до своєї території
наші землі. Тисячами нищить
захисників і захисниць Украї
ни. Але наша історія не про
поразки. Вона про жагу до
життя й невмирущість української нації. Не маємо права
забути й мовчати.

Святослав Тростинський, студент першого
курсу Інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології:

„Країна не могла розвиватися“
У моїй родині теж були люди, що пережили Голодомор, але я надто мало про них знаю. Хвилина мовчання раз на рік — це недостатнє вшанування. Потрібно організовувати більше заходів. Дуже багато людей
тоді померло, серед них чимало представників інтелігенції. Окрім того, що
країну було спустошено мільйонами смертей, вона й за кілька десятиліть
не могла розвиватися, адже інтелектуальну потугу знищили.

Анна Шелякіна, студентка третього курсу
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Ці події не торкнулися
молодого покоління“
Мій дідусь пережив Голодомор 1932–1933 років.
Розповідав мало. Основне знаю з маминих переказів. Родина жила в місті Первомайську Миколаївської
області. Дідусь був ще маленький. Щоб вижити, його родина готувала страви з кропиви. Дивом усі врятувалися. Але батько мого
діда морально страждав від того, що не може прогодувати рідних. Унаслідок цього сильно захворів і помер, але це було вже після Голодомору. Ті
події не торкнулися молодого покоління, тому воно про це говорить мало.
Ельвіра Марковська, студентка третього курсу
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Бабуся розповідала, як
матері їли своїх дітей“
Моя прабабуся померла, коли мені було п’ять років.
Тому нині чую лише історії від рідних. У час Голодомору
бабусі було п’ять років. Її родині вдалося сховати дещо з їжі
так, що ніхто не знайшов, тому й вижили. Бабуся розповідала,
як матері поїдали своїх дітей. Таким нещадним був голод у Рівненській області.
Степан Зелінка, студент першого курсу Інституту
права, психології та інноваційної освіти:

„Це сформувало комплекс
меншовартості“
Треба не втомлюватися нагадувати про Голодомор людям,
щоб вони не скаржилися, що погано живеться. Раніше була
справді біда, а нині, по суті, нема на що нарікати. Голодомор,
як на мене, дуже вплинув на психологію українців. Часто можна
почути: „ми бідні“, „нічого не маємо“, „чогось бракує“, „ми гірші за когось“. Це залишилося на підсвідомому рівні й сформувало комплекс меншовартості.
Міркувала й опитувала Ольга МАЦЬКІВ
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напередодні сесії

ПРАВИЛО ВЧИТИСЯ ЩОДНЯ — НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ
Цьогорічна зимова заліково-екзаменаційна сесія
для бакалаврів та магістрів першого року навчання
розпочнеться 16 грудня 2019 року й триватиме до
5 січня 2020 року.
Упродовж двох тижнів, що залишилися до сесії, кожному студентові треба подбати про те, щоб відпрацювати обов’язкові індивідуальні завдання (практичні й контрольні
роботи, передбачені програмою),
перевірити свої бали за результатами поточного контролю й зі спокійним серцем готуватися до іспитів,
пам’ятаючи при цьому, що правило:
вчитися щодня — ніхто не відміняв.

— Перед початком сесії студенти
мають тиждень для доопрацювання
недоробленого, — каже директор
Інституту енергетики та систем керування професор Андрій Лозинський. — Якщо з предмета передбачено іспит, то залік студент отримує
на останньому тижні навчання. Між
іспитами є достатньо днів для підготовки. Ті ж, хто має заборгованості,
з дозволу дирекції ліквідовує їх під

час сесії. Розглядаємо кожен випадок дуже прискіпливо, адже є різні
причини такої ситуації: вчорашні
школярі не встигли адаптуватися
до університетського темпу навчання, старшокурсники — працюють, а
хтось просто недооцінив важливість
підготовчого періоду до іспитів.
Коли ж заборгованості ліквідовано,
дозволяємо складати іспит під час
комісійного тижня.
До уваги студентів: позбутися
заборгованостей можна від 27 січня
до 9 лютого. Від 6 січня до 9 лютого — канікули. 10 лютого — перший
начальний день.

формула модернізації

ВЗАЄМОДІЯ ІТ-КОМПАНІЙ ТА
УНІВЕРСИТЕТІВ: WIN-WIN СТРАТЕГІЯ
У Львівській політехніці відбулася ХІ науково-практична
конференція „Інноваційні комп’ютерні технології у вищій
школі“. Представник „Global Logic“ — однієї з найбільших
ІТ-компаній України Євген Сакало поділився формулами
модернізації вищої технічної освіти.

Розвиток
ІТ-галузі та
її запити
ІТ-галузь в Україні
дуже стрімко зростає —
на 20% щорічно. Найбільше розвивається вона у
Львові, Києві та Харкові. У
цих містах представлено
топ-5 найбільших ІТ-компаній України. Наступними в рейтингу є Дніпро та
Одеса.
Попри чималу кількість ЗВО, що готують
ІТ-спеціалістів, та їхніх
випускників дуже важко
знайти людину, що вже
з університетських часів
або після їх завершення
працюватиме на проєкті
у компанії.

— Якщо йдеться про
„Global Logic“, то щороку
вона зростає більш ніж
на 30%. Тепер нас близько п’яти тисяч. Неважко
знайти студента, який хотів би працювати в ІТ-галузі. Але кажімо відверто:
бізнес передбачає прибуток компанії. Мало хто зі
студентів та випускників
може працювати одразу
на проєкті й цей прибуток
приносити, — зазначає
Євген Сакало.
Як одна з найбільших
компаній-роботодавиць
для студентів ІТ-спеціальностей, вона має своє
бачення та підходи до модернізації вищої технічної
освіти. Шлях розвитку, за

словами представника
„Global Logic“, полягає в
синергії ІТ-бізнесу із ЗВО.
Це передбачає стратегія
win-win, тобто створення
спільних заходів і програм, з яких виграють
обидві сторони.

Співпраця
з університетами
очима
компаній

Загалом ІТ-компанії
бачать співпрацю з університетами у вигляді
умовної піраміди. На найнижчому (четвертому)
щаблі — ІТ-курси як найбільш неперспективний
шлях для пошуку молодих

Катерина ГРЕЧИН

спеціалістів. Євген Сакало
пояснює:
— В Україні дуже велика кількість ІТ-курсів,
а якість їх надзвичайно
різна: від серйозних і корисних до, скажімо, „шарлатанських контор“, які
фактично дають диплом,
але не дають знань.
Третє місце посідає
ринок. Коли компанії мають вакансії, вони виходять на ринок і там шукають молодого спеціаліста.
— Це надзвичайно
важко, бо студент на проєкті відразу після університету — фактично неможливо. Потрібно доучувати, давати якісь знання,
— каже Сакало.
Багато компаній створюють свої корпоративні
університети з власними
курсами. Там студента
навчають до такого рівня,
щоб у підсумку він уже міг
працювати безпосередньо на проєкті. Це, власне,
другий щабель піраміди.
„Global Logic“ не бачить перспектив та розвитку в корпоративних
університетах. Компанія
не хоче ставати освітньою установою, не хоче
Закінчення на 6 с. m
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освітній альянс

ЯК КАФЕДРА ФІНАНСІВ СПІВПРАЦЮЄ
З БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ?
Упродовж 25 років кафедра фінансів Львівської політехніки
співпрацює з банківськими установами й готує кваліфікованих
спеціалістів для розвитку банківської системи України. Щоб
дізнатися, як саме відбувається ця співпраця, ми поспілкувалися
з Марією Бондарчук, професоркою кафедри фінансів Інституту
економіки та менеджменту.

Я

ким чином студентство в майбутньому досягає високих
результатів у своїй професійній
діяльності?

Викладачі кафедри фінансів
мають високий рівень знань й
охоче діляться своїми знаннями на парах зі студентами. Тому

навчання є максимально швидке
та ефективне. Вони позитивно
Закінчення на 11 с. m

litteris et artibus

„ХОЧЕМО, ЩОБ У НАС З’ЯВИЛАСЯ НОВА ШКОЛА
УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ СВІТОВОГО РІВНЯ“
Під час ІХ Міжнародного наукового форуму „Litteris
et Artibus“ „Аудиторія“ поспілкувалася з головою
дослідницької лабораторії Samsung R&D Institute Ukraine
Ольгою Радивоненко та керівником Відкритих інновацій
Samsung R&D Institute Ukraine Олександром Стрямцем.

Я

к компанія Samsung залучає
до роботи науковців із університетів? Чи є окремі програми
для студентів?
О.Р.: Є програма дуальної освіти магістрів. Нині в цьому напрямку співпрацюємо з Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка та Національним
технічним університетом України
„Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського“. Але ми
відкриті й для інших ЗВО. Якраз із
цих університетів маємо дуальних
магістрів. Окрім набуття практичних
навичок, магістри готують тези з наукової частини роботи й захищають
їх на кафедрі. Однією з відмінних
рис нашої дуальної форми навчання
є залучення до наукомістких, високотехнологічних проєктів Samsung
та орієнтування студентів на демонстрацію результатів за своїм фахом
на міжнародних конференціях. За
задумом, це має стати незалежним
підтвердженням якості такої форми

дуального навчання, оскільки умови
участі в конференціях доволі жорсткі навіть для досвідчених науковців. Тобто, в оптимальному варіанті,
на момент захисту студент-магістр
повинен мати виступ на конференції
або публікацію.

Окрім дуальної магістратури є
й щорічна програма стажування. З
одного боку, стажування є передумовою для участі в нашій програмі
дуальної магістратури. Тому насамперед воно орієнтоване на студентів-бакалаврів. З іншого боку,
стажери працюють неповний день і
мають можливість зануритися в реальні проєкти та перейняти досвід
у професіоналів світового рівня. За
цю роботу вони отримують зарплатню. Для того, щоб потрапити на цю
програму, треба скласти спеціальний тест — розв’язати алгоритмічну
задачу однією з мов програмування
за обмежений час.
Третій тип співробітництва — це
співробітництво з науково-дослідницькими школами та колективами.
Існують спеціальні проєкти спів
праці з університетами. Наприклад,
успішна співпраця з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, який ми залучили до
розробки нової технології ручного
вводу на гаджетах Samsung. Науковці працювали над одним з компонентів дослідження й провадили
випробування.
роєкти, що створюються
спільно зі студентами, згодом виходять на ринок, чи це,

П
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швидше, навчання як некомерційна діяльність?
О.Р.: Здебільшого стажери
вчаться розв’язувати задачі, не
критичні для долі проєктів, але у
разі успіху мають шанс покращити
який-небудь аспект. Ми дивимося
на результати роботи й після цього
вирішуємо, чи долучати їх до проєктів та/або продуктів. У нас уже
є прецеденти, коли стажери були
авторами чи співавторами патентів
компанії.
и вже згадували про проєкт ручного вводу тексту на
гаджетах. Наскільки до нього
залучені студенти?
У нашій команді шість інтернів та чотири дуальних магістри.
Один з них — із Львівської політехніки, він працює в нас як інженер.
У Львові перспективна навчальна
база з комп’ютерних наук.
к ви впроваджуєте дуальну
освіту? Чи укладаєте спеціальні тристоронні угоди між
компанією, університетом і студентами?
О.С.: Ми почали цю роботу
кілька років тому. Насамперед,
підписали три меморандуми з Національним університетом „Києво-Могилянська академія“, Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка та Національним технічним університетом
Украї́ни „Київським політехнічним
інститутом імені Ігоря Сікорського“.
У рамках кожного з них ми розробили унікальну навчальну програму, до розробки якої залучили як
спеціалістів з нашої компанії, так і
науковців із ЗВО. Цьогоріч уперше
офіційно набирали на програму
студентів, які впродовж двох років
навчалися в університеті за індивідуальним графіком і водночас
працювали в компанії як стажери.
Тобто, ми їх дуже добре знаємо та
впевнені в їхніх результатах.
Нині в нас вісім студентів з Київської політехніки та Університету
імені Тараса Шевченка. Загалом
на програму було подано близько
півсотні заявок. У межах програми
студенти мають чітко розроблений
індивідуальний графік. До того ж,
усі вони проходять погодження
теми дипломної роботи, над якою
працюватимуть протягом двох років. Це означає, що студенти не будуть розриватися між навчанням і
роботою. У компанії за кожним з
них закріплений досвідчений на-
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ставник, а в університеті — науковий керівник. За допомогою такої
тристоронньої співпраці студент на
виході має захистити дипломну роботу міжнародного рівня. Тому ми
робимо наголос на вихованні хороших науковців, які будуть навчатися
й працювати в Україні. Хочемо, щоб
у нас з’явилася нова школа українських науковців світового рівня.
снує проблема відходу викладачів від академічної діяльності
й переходу до компаній. Які методи розв’язання можете запропонувати?
О.Р.: Наші інженери залучені
до проведення практичних лекцій,
головна мета полягає в тому, щоб
передавати реальний практичний
досвід студентам в університетах,
і, водночас, залучати викладачів
для співпраці. У нас є декілька
професорів, які співпрацюють за
контрактом, вони є консультантами деяких проєктів. Така практика
також існує.
О.С.: Ми хочемо ділитися тими
знаннями, які напрацювали наші
інженери. Але, з іншого боку, хочемо підтримувати українську науку. Тому запрошуємо до співпраці
молодих науковців з університетів,
але в жодному разі не переманюємо їх звідти. Для науковців ми
робимо дуже гнучкий графік. Намагаємося співпрацювати так, щоб
максимально стимулювати бажання науковців приносити користь не
лише компанії, а й університетові й
державі загалом.
и зазначили, що є відкриті
до співпраці з усіма університетами. Які у вас плани щодо
налагодження взаємовідносин зі
Львівською політехнікою?
О.С.: Проєкт дуальної освіти є
пілотний, оскільки в законодавстві
про дуальну освіту сказано дуже
мало, і ми, фактично, створюємо
прецедент наукомісткої дуальної
освіти в контексті комерційної компанії. Наразі всі програми, які ми
розробили, мають назву таких, що
містять елементи дуальної освіти.
Тому виступаємо в ролі першопрохідців, які хочуть зробити її повноцінною, офіційною й наукомісткою,
щоб це не було просто „індульгенцією“ на пропуски навчання з боку
університету. Тому нині ми запустили ці програми з київськими університетами, бо хочемо побачити,
які будуть результати, та виявити
складнощі й точки покращення.
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Після двох років, звичайно, плануємо розширюватися на схід та
захід, але виникає проблема логістики студентів, їхнього проживання
в Києві. Наприклад, з Київським університетом імені Тараса Шевченка
в нас чітко розподілені дні тижня. У
понеділок, вівторок та середу студенти навчаються в університеті й,
звісно, можуть другу половину дня
провадити в компанії. А четвер і
п’ятниця повністю вільні для того,
щоб вони більше часу приділяли роботі безпосередньо в компанії. Західні практики показують, що можна
організувати навчання таким чином,
щоб два місяці студенти навчалися,
а три — провадили в компанії, або
навпаки. На жаль, у наших сучасних
умовах не можемо таке запропонувати, але, гадаю, ми до цього йдемо.
Можливо, з Міністерством освіти
й науки якось будемо намагатися
владнати ці питання.
ких спеціалістів потребує
ваша компанія?
О.Р.: Оскільки наш центр оперує
повним циклом досліджень та розробок — від ідеї до масового продукту, — то задіяно фахівців різних
напрямків. Але наразі ключовими
для нас є спеціалісти з кібербезпеки, штучного інтелекту, віртуальної
та доповненої реальності, комп’ютерного зору.
чому полягає важливість подібних форумів, конференцій?
О.С.: Такі зустрічі допомагають
студентам зрозуміти потреби компанії та мінімально трансформувати українське навчання до того
рівня, який потребують компанії,
які працюють на світових ринках, а
не тільки на локальних. Це допомагає студентам зрозуміти напрям
їхнього розвитку. Бо, на жаль, дуже
часто очікування і реальність щодо
випускників трохи відрізняються.
О.Р.: Ми також є дослідницьким
інститутом. І наша велика мета —
просувати науку в Україні. Робити
так, щоб Україна була помітна на
світовому ринку не тільки як зосередження аутсорсингу, а й як
„кремнієва долина“ Східної Європи. Ми хотіли б стимулювати залучення інвестицій саме в інновації та
стартапи, а для цього треба більше
публікацій, патентів, „зірок“ цієї галузі саме в українських університетах та компаніях.
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ВЗАЄМОДІЯ ІТ-КОМПАНІЙ ТА
УНІВЕРСИТЕТІВ: WIN-WIN СТРАТЕГІЯ
m Закінчення. Початок на 3 с.

заміняти університети. Євген Сакало пояснює:
— Саме тому на першому місці — розвиток університетів. Наша головна
мета — максимально вкладатися у виші. Тобто всі фінансові, ресурсні, професійні зусилля та знання ми
віддаємо університетам,
бо бачимо в цьому перспективу. Не буде потужного університетського
середовища — не розвиватиметься й наш бізнес.

Проблеми
навчального
процесу
За словами Сакала, є
низка проблем, через які
компанії не можуть знайти молодого фахівця, який
одразу може працювати
над проєктом. Перша —
недостатньо сучасні та
неузгоджені з потребами
індустрії навчальні програми. Якщо повернутися на
20 років назад, то, напевно, програми в університетах не надто відрізнялися б
від сучасних.
Другою проблемою є
брак ресурсів та обладнання. У деяких ЗВО бракує проєкторів і найпростішої апаратури.
— Але найголовніша, як
ми вважаємо, третя проблема — відхід викладачів
з університетів. Молоді
спеціалісти не залишаються. Ті, хто має практичні навички, тяжіють до
індустрії. Наше керівництво забороняє наймати на
роботу викладача. Якщо
ми заберемо всіх, то хто
навчатиме для нас студентів? Тому дуже багато
треба вкладати в підтримку викладачів, — розповів
представник „Global Logic“.

Взаємодія зі
студентами й
викладачами
Багато ІТ-компаній
діють за принципом порохотяга. Вони „висмоктують“ з університетів
найкращих студентів, разом із ними й викладачів,
нічого не залишаючи. Сакало розповів про наслідки такої „співпраці“:
— Чому це погано? Бо
студент, який на перших
курсах пішов працювати,
не має фундаментальної
освіти. За кілька років він
не зможе розв’язувати
складні інженерні задачі
для нашої компанії, бо недовчився. З другого боку,
університет, коли ми забираємо в нього студента,
не має можливості дати
ту освіту, яку ми від нього потребуємо. Тому нині
відмовляємося від принципу порохотяга у взаємовідносинах із університетами й закликаємо інші
компанії робити так само.
„Global Logic“ пропонує інший підхід. Передусім компанія знайомить
викладачів з трендами
в ІТ, новими проєктами,
які можна ввести до навчальної програми. Також є безкоштовні курси.
Вони — факультативні,
тобто відвідуваність на

них не перевіряють і оцінок не ставлять. Якщо викладач закінчує цей курс,
компанія ділиться з ним
усіма матеріалами, щоб
він міг долучити це до навчального процесу.
Другий крок: спеціальні курси для викладачів,
де вони вчаться проєктного підходу до освіти у ЗВО,
працювати в команді, робити спільно проєкти, дізнаються про інструменти
проєктного менеджменту.
— Такі програми ми
реалізовували в Києві,
одна з них триває у Львові, наступна буде в Харкові. Головна мета — передати знання спеціалістів викладачам, а знання
викладачів — студентам,
які є нашою головною
опорою, — додає Євген
Сакало.
Третій крок: спільні
курси. Компанія шукає активного, ініціативного викладача й пропонує йому
модернізувати свій курс
під потреби індустрії. Ця
ініціатива залишається в
університеті. Компанія
підтримує викладача, зокрема й фінансово, надає
матеріали, запрошує на
курси підвищення кваліфікації та на конференції.
Сакало зазначає:
— Нам навіть не так
важливо, щоб ми брали
студентів з цього курсу,
хай він працює на ринок.
Розвиватиметься ринок —
розвиватимемось і ми. Головне, щоб його мав університетський викладач,
а не наш спеціаліст, бо ми
не професіонали в цьому.
Четвертий крок: спільні проєкти. У компанії
„Global Logic“ є так званий
„пробник“ проєкту. Початки креслять експерти
й показують замовнику як
зразок. Тепер такі „проб-

ники“ передають до університетів з пропозицією
спільної роботи.
— Це бізнес-ціль. Ми
навчаємо студентів, як
робити проєкт, як працювати в команді, які інструменти використовувати,
як працювати із замовником. Також інтегруємо
викладачів як кураторів
цієї системи, — пояснює
Сакало.
П’ятий крок: спільна
дослідницька діяльність з
університетами. „Global
Logic“ для програми досліджень та інновацій
„Горизонт-2020“ готує
спільний проєкт з однією
з кафедр Львівської політехніки. Ініціатива передбачає залучення нових
технічних засобів у медичні дослідження.

Що далі?
Компанія прихильно
ставиться до залучення
студентів у роботу під час
їхньої практики. Також
планують упроваджувати
ґрантові та стипендіальні
програми для університетів, викладачів. Готові інвестувати кошти в цікаві
проєкти задля покращення вищої освіти. „Global
Logic“ сподівається на
тісніший взаємозв’язок її
рекомендацій і навчальних програм.
Є велика потреба
впроваджувати повноцінну дуальну освіту. Елементи її вже працюють у
низці вишів. Євген Сакало
каже:
— На наше переконання, ми вже робимо дуальну освіту. Студенти навчаються в університеті. Ми
запрошуємо їх до нас на
практику, де спеціалісти
також викладають. Це ніби
дуальна освіта, але ми не
можемо її формалізувати.
Наші проєкти готові приймати студентів, підтримувати викладачів, але
потрібна й чітка позиція
університетів щодо цього.
Ольга МАЦЬКІВ
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конкурс Яцика

МАРК РОМАНЮК: „УКРАЇНСЬКА МОВА
ТА ЛІТЕРАТУРА — ЦЕ МОЄ ЗАХОПЛЕННЯ“

| Світлини Марії Масюк

Цей хлопець приїхав до Львова з Херсонської області. Він
любить плавати і майже весь вільний час — за читанням.
Навчається у Політехніці на будівельника, а ще цьогоріч він
переміг у творчій частині університетського конкурсу знавців
української мови імені Петра Яцика.

Марк Романюк із Нової Каховки навчається на
першому курсі Інституту
будівництва та інженерії
довкілля. Зізнається, що
йшов на конкурс Яцика просто через звичку.
Оскільки з четвертого
класу перемагав у цьому
мовному змаганні в себе
в місті, згодом їздив на
обласний етап.
Тема твору на конкурсі була за цитатою Івана
Пулюя: „Не говорять про
мир ціною втрати свободи“.
— Не можу сказати,
чому голова конкурсного
журі Ірина Фаріон обрала
саме мій текст із понад
сотні інших. Але, можливо, причина в тому, що
третину з того, що там
написано, я дізнався саме
від неї, хоча в мене Ірина
Дмитрівна не викладає.
Кілька разів передивлявся цикл її програм, який
називається „Велич особистості“. Там вона дуже
цікаво розповідає про

життя знаних українців, і саме їхні цитати
використав у своєму
творі. Це були Олександр Олесь та Іван
Франко. Я згадав там
вірш Олеся „Коли
я вмер — забув, не
знаю“, там порівнюють долю людини, яка
втратила свою країну,
а з нею і свободу, з
людиною, яка померла в боротьбі за свою
країну. Доволі вдалий
видався приклад для
цього тексту, одразу
спав мені на думку, а я
його й використав, — розповідає юнак.

ди говорив російською
і ставив знання тих, хто
говорить українською, вищими за свої. Відповідно,
їхні знання і володіння мовою — вищими за свої, —
ділиться Марк.
До слова, хлопця новий правопис дуже тішить, але, на його думку,
він недостатньо радикальний. Марк додав би
до нього набагато більше.
У майбутньому студент хоче працювати за
фахом. Недарма планує
витратити на навчання
чотири роки.
— Українська мова та
література — це моє за-

Хлопцеві важко оцінювати свої шанси на обласному етапі, та він планує
брати участь і продовжувати змагатися.
— Мені складно сказати, як я далі покажу свої
знання. Навіть коли я йшов
на цей етап, то не думав,
що зможу конкурувати з
носіями мови — людьми,
які говорили українською з
дитинства, бо вдома завж-

хоплення. Я багато вільного часу проводжу за
книжкою. Найбільше концентруюся на класичній
українській та російській
літературах. Якраз вони
дуже вплинули на формування моєї особистості.
Нині перейнятий Підмогильним, перечитав кілька
його оповідань. Зокрема
„Син“. Це про Голодомор
в Україні. А найбільше

мене вразили дві книжки.
Перша — „Повія“ Панаса
Мирного. Вона сумна, але
я не міг лишитися байдужим. А друга — це „Ідіот“
Достоєвського, — розповідає Марк.
З музики студент надає перевагу „Океану
Ельзи“ і класичному року
на кшталт „Бітлз“, „Квін“.
— Крім мови й літератури, я займаюся з шести
років великим тенісом,
маю перший розряд. Окрім цього, живу в доволі
цікавому місті. Воно розкинулося якраз на березі
Дніпра. Мій будинок також недалеко від берега
річки. І влітку, коли вода
тепла, то дуже люблю
плисти в плавні. Шикарне місце, особливо, якщо
там немає людей. Просто
заплисти туди й послухати природу. Це для мене
дуже цінне — додає переможець конкурсу.
Марк Романюк пригадує, що коли приїхав до
Львова і поселився в гуртожитку, то хлопці зрозуміли, що з дитинства він
не говорив українською.
Сказали, що занадто чиста мова.
Кілька місяців у місті
Лева все ж вплинули на
хлопця: „От я часто кажу
„та“, а не „так“. Цього я якраз набрався у Львові, але
мені дуже цікаво слухати
українську побутову мову.
Можна ходити з блокнотом і нотувати. Це такий
великий обсяг цікавої інформації, що писати й не
переписати“.
Суржик й тенденції
використання його в літературі студент не схвалює. Зазначає, що краще
дотримуватися класичної
правильної мови.
Марія МАСЮК
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актуальне інтерв’ю

ЯРИНА ТУРЧИН: „ОСВІТА — ЦЕ ІНВЕСТИЦІЯ
В МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ“
Кожен студент вступає до університету з думкою, що після
його завершення він стане професіоналом у якійсь галузі. Але
часто розчаровується і в якості освіти, яку отримав, і в умовах
навчання. Ми вирішили поспілкуватися з Яриною Турчин,
експерткою з акредитації освітніх програм, і дізнатися, чи
існує нині якісна вища освіта та хто має її забезпечувати?
— Щоб розпочати розмову про Національне
агентство із забезпечення якості освіти, потрібно повернутися до історії
заснування та розвитку
цієї структури. 2014 року
ухвалили Закон України „Про вищу освіту“, що
стало початком реформування освітньої галузі
нашої держави. Цей документ запровадив дуже
багато змін, зокрема й
щодо забезпечення якості
вищої освіти як основного
принципу Болонської декларації та пріоритету освітньої політики розвинутих європейських держав.
На жаль, Україна в царині
надання якісної освіти не
займає лідерських позицій. Властиво, для зміни
ситуації вже згаданим законом України й створили
Національне агентство із
забезпечення якості вищої
освіти. Його місія — стати
каталізатором позитивних
змін у вищій освіті та формуванні культури її якості.
Нині агентство очолює
Сергій Квіт — ексміністр
освіти й науки України,
президент Києво-Могилянської академії (2007–
2014 рр.).

П

еред якими труднощами постає агентство, забезпечуючи якісну вищу освіту?
— Воно запрацювало
не відразу, а тільки цьогоріч. Хоча були намагання
„запустити“ роботу й раніше. Старт — у 2015 р.,

тоді обрали перший склад
НАЗЯВО, що дуже сильно
обурило громадськість.
Дискусії у суспільстві викликали й сама процедура обрання нового складу, й особи, які ввійшли
до нього. Тоді агентство
так і не розпочало своєї
роботи. Законом України
„Про освіту“ від 5 вересня 2017 р. перезапустили
процедуру обрання складу НАЗЯВО із залученням
представників чужоземних установ, щоб цей відбір був реально прозорий і до складу агентства
ввійшли справді кваліфіковані люди, незаперечні авторитети в системі вищої
освіти. Новий склад обрали вже у грудні 2018 р. і
агентство запрацювало в
січні — лютому 2019 р.

К

оли Ви розпочали
свою роботу в агентстві? І які Ваші обов’язки?
— Агентство має не
такий великий штат працівників, як, наприклад,
Міністерство освіти і науки
України, а завдань багато,
всі вони важливі та амбітні. Для того, щоб популяризувати й впроваджувати новий концепт освіти,
покращувати її якість,
поширювати кращі освітні практики покликано й
експертів з акредитації
освітніх програм. Тобто,
оголосили конкурс на таких експертів, куди могли
подаватися всі охочі. Конкурс мав кілька етапів.
Перший — це подання за-

явки, своєрідного обґрунтування, чому ми хочемо
займатись цією справою,
які цілі ставимо перед
собою, які наші здобутки
у галузях освіти й науки.
Другий — тестування на
знання законодавчо-нормативної бази, третій
— тренінги і визначення
нашої практичної придатності до такої роботи,
четвертий — ще одне тестування на розв’язання
нестандартних ситуацій. Я
успішно пройшла всі чотири етапи й отримала статус експерта з акредитації
освітніх програм. І за кілька днів зможу реалізувати
свої знання на практиці
під час акредитації однієї
з освітніх програм. Якщо
вищий навчальний заклад
планує видавати дипломи
державного зразка, він
звертається до агентства
й „запускає“ процедуру
акредитації освітньої програми. Ця процедура є
кількаступенева. Перший
етап — підготовка звіту
про самоаналіз. Його разом із заявою скеровують
до агенції, а вона на І етапі призначає виїзну експертизу, яка складається
з трьох експертів. Двоє
з них — особи, які належать до університетської
системи освіти (викладачі, працівники вишів),
третій експерт — завжди
студент, четвертий може
бути роботодавець.

Я

к оцінюєте нині
якість вищої освіти?

Чи змінився рівень порівняно з попередніми
роками?
— Величезні зміни
відбулися у системі вищої освіти, починаючи від
2014 р.: новий класифікатор спеціальностей, який
більш-менш адаптований
до європейських стандартів, нова процедура акредитації освітніх програм,
принцип автономії ЗВО,
нові підходи до напрацювання й укладання стандартів спеціальностей,
де передбачено принцип
автономії закладів вищої
освіти тощо. Університети
сьогодні можуть самостійно формувати траєкторію
освітнього процесу разом
зі студентами та роботодавцями: щоб підвищити
шанси випускника працевлаштуватися, здобути
добрий фах і реалізувати
себе в професійному житті. Значний поступ зроблено в інтернаціоналізації
нашої освіти. Міжнародна
мобільність — це один із
показників якості освіти,
інтенсивний розвиток котрого ми спостерігаємо
впродовж останніх років.
Тобто якісні зміни є, але
ще багато роботи попереду. Сьогодні якість вищої
освіти є доволі сумнівна
через велику кількість
університетів. Чи є в цьому потреба? Чи всі вони
спроможні надати якісні
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послуги? Над розв’язанням цих проблем і працює НАЗЯВО, як і кожен
університет, зокрема й
Національний університет
„Львівська політехніка“,
який є флагманом якісних
змін у вітчизняній освіті
та науці. Ми маємо позитивні результати роботи в
багатьох інноваційних напрямах розвитку сучасного університету, входимо
до багатьох міжнародних
рейтингів.

В

и стажувалися у Німеччині та Польщі.
Чи відрізняється якість
їхньої вищої освіти від
нашої?
— Так, я там викладала, читала лекції, брала
участь у різних науково-дослідницьких програмах, виконувала міжнародні ґранти. Я бачила
відмінності між організуванням навчального процесу в Україні і за кордоном. Ми знову повертаємося до автономії, а там
вона справді працює. Це
означає, що викладач
більш самостійний у формуванні робочого плану
й змісту дисципліни, він
має більше можливостей
та надзвичайно гнучкий
і комфортний режим роботи, „звільнений“ від
багатьох непотрібних бюрократичних моментів.
Наприклад, якщо у викладача є можливість поїхати за кордон на пів року

— це не проблема ні для
самого викладача, ні для
університету. Наша ж система освіти ще потребує
багатьох змін в організаційній роботі, наприклад,
щодо відряджень та їхнього фінансування, організування замін, запрошення
провідних закордонних
фахівців та оплати їхньої
праці тощо. Тут виникає
така неймовірна кількість
бюрократичних перепон,
що взагалі „вбиває“ мотивацію навіть найбільш
стресостійких викладачів
і студентів. Звісно, є багато схожих позитивних
моментів, наприклад,
викладання та навчання
студентів, але є й певні
відмінності, особливо у
фінансовому стимулюванні роботи викладача. Вимоги в Україні до роботи
фахівців досягли європейського рівня, а ось оплата
праці значно відстає. Це
є велика проблема, яка
призвела до втрати кадрового потенціалу нашої
системи освіти.

З

а яких умов вища
освіта в Україні буде
конкурентоспроможна
на міжнародній арені?
— Це складне запитання. Не секрет, що для
багатьох українських студентів університет — це
своєрідна „буферна зона“
між закінченням школи й
початком дорослого життя. Чомусь вважають, що
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якщо у випускника школи
немає диплома про вищу
освіту, то його шанси реалізувати себе в житті
мінімальні. Кожен прагне
вступити до університету
й отримати диплом. Від
початку 90-х рр. минулого століття спостерігаємо
масовість вищої освіти й
доступність її для кожного. Але це не завжди позитивно позначається на
якості, не завжди студент
є вмотивований, адже він
не дуже чітко усвідомлює
свою перспективу після
отримання диплома. Так
само й викладач має бути
вмотивований — не тільки
в ідейному сенсі, а й у матеріальному. Тому що насправді сучасні викладачі — волонтери. Сьогодні
професор отримує менше
коштів, ніж касир у супермаркеті. Кожна професія, тим паче викладача,
має гідно оплачуватися.
Освіта — це інвестиція у
майбутнє держави. У розвитку університету також
має бути зацікавлений і
роботодавець. Він мусить
розуміти, що якщо хоче
отримати від університету висококваліфікованого
фахівця, то має й інвестувати в нього: в лабораторії, обладнання, стажування, можливість пройти
якісну практику тощо.
Ну і, звичайно, потрібна
достатня фінансова підтримка від держави найкращим університетам.

9

Ч

и студент може щось
зробити для покращення якості освіти?
— Не може, а має. Ми
багато років говоримо
про студентоцентричне
навчання. У Львівській політехніці ми завжди опиралися на цей принцип.
У центрі системи якості
освіти сучасних розвинутих університетів є студент. Без нього не може
існувати університет. Все
навколо має підготувати
його до дорослого професійного життя, бо він
є споживачем послуг, які
ми надаємо. Тому, коли
ми говоримо про студентоцентричне навчання,
це означає, що студент
впливає на траєкторію
надання освітніх послуг,
своєю активною участю
він покращує якість освіти. Нещодавно ми зробили анонімне опитування,
яке стосувалося однієї зі
спеціальностей нашого
інституту. Нам було цікаво, як студент бачить свій
освітній процес: що йому
подобається чи викликає
невдоволення, на що потрібно звернути більше
уваги. Я приємно вражена,
адже багато рекомендацій
є слушні, обґрунтовані.
Більшість студентів загалом задоволені навчальним процесом і рівнем
викладання. Але дехто
зазначив, що бракує інтерактивних методик навчання. Також є пропозиції
щодо організування практик. Над цими завданнями
сьогодні активно працює
викладацька спільнота нашого університету.
Студент впливає на
організування освітнього
процесу, і це є абсолютно
нормальне явище. Зрештою, він отримувач результатів роботи викладача та
адміністрації університету.
А ми вже прислухаємося
та вносимо зміни щодо
організування навчального процесу.
Анастасія МИГИДЮК
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люди університету

Нещодавно очільниця кафедри історії, музеєзнавства та
культурної спадщини ІГСН професорка Поліна Вербицька
отримала відзнаку від очільника ЛОДА і голови Львівської
обласної ради з нагоди Всесвітнього дня науки в номінації
„Видатні вчені Львівщини“.
Поліна Василівна належить до тих людей, які
прагнуть зробити в професійному житті якнайбільше. Вона розумно й
упевнено веде свій кафедральний „корабель“.
Спільно з колегами дає
добрі знання студентам і
сама радо поповнює свої.
І, що характерно, працює
радше для власної мотивації й сумління, а не для
нагород. Хоча зізнається:
„для мене ця нагорода —
це відповідальність і водночас наснага й надалі
добре робити свою справу“. Цьогоріч вийшли дві
її skopus-публікації, двічі
брала участь у програмі
Еразмус+, викладаючи в
університеті ла Сап’єнца в Римі (Італія) і в Університеті Приморська в
Копері (Словенія). А ще
керувала міжнародним
науковим українсько-литовським проєктом, що
стосувався аналізу музейних наративів в Украї
ні й Литві, є співавторкою
колективної наукової монографії, навчального
посібника з базового світоглядного курсу „Історія
державності й культури
України“.
Кафедра, яку очолює,
береже й примножує європейські традиції університету, глибоко досліджує
історію свого університету. Навіть у базовому курсі передбачили модуль,
де студенти ознайомлюються із заснуванням
Львівської політехніки, з
історією наукової галузі,

яку вивчають. Її тішить, що
„з роками наші вихованці
стають надійними стейк
холдерами — зацікавленими особами в розбудові
сучасного університету й
опорою в майбутньому —
як професіонали в своїх
галузях“.
Нині з колегами інших
кафедр обговорюють
концепцію майбутньої
розбудови музею історії
Політехніки. До речі, Науково-дослідна частина в
грудні відзначатиме своє
75-річчя, тож працівники
кафедри збирають інформацію про історію становлення й розвитку цього
важливого підрозділу
університету. У перспективі ентузіасти планують
зробити медіаархів зі
спогадами, що ввійде до
медіатеки Політехніки.
Науковці кафедри, досліджуючи історико-культурну спадщину України,
розробляють тематику й
мають наукові публікації з проблем історичної
пам’яті, музейної комунікації, актуалізації ресурсів
культурної спадщини в
місцевих громадах тощо.
Науково-педагогічну інтеграцію вибудовують на
загальнолюдських цінностях, а свої розвідки
присвячують проблемам
ідентичності, консолідації
й інтеграції українського
суспільства. Нещодавно в
цьому руслі організували
міжнародну конференцію
„Вища технічна освіта у
Центральній і Східній Європі“ з участю представ-

ників польських політехнік, присвячену вивченню
спільних сторінок освіти й
науки минулого й сучасності.
— Хоча наукова робота дуже важлива, та
навчання студентів для
нас — пріоритетна справа, — додає моя співрозмовниця. — Окрім
випускової спеціальності
„Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм“, викладачі сприяють становленню
загальних світоглядних
компетентностей студентів усіх спеціальностей
університету у ході викладання базової навчальної дисципліни „Історія
державності та культури
України“. Зацікавити студентів нам допомагають
неординарні лекції, цікаві практичні заняття,
методика самостійної
дослідницької діяльності.
Формуємо їхній світогляд
і через проблемно-тематичний підхід до змісту
й інтерактивне навчання.
До прикладу, семінарські
заняття, що відбуваються
на основі різноманітних
історичних джерел, сприяють розвитку критичного мислення студентів.
Нині студенти можуть
порівнювати інформацію
з різних кутів зору, робити свої висновки, вчитися висловлювати власну
думку, а не бути об’єктом
маніпуляції, що особливо
важливо в умовах гібридної війни. Торік запровадили ще одну навчальну

| Світлина Катерини Гречин

ПОЛІНА ВЕРБИЦЬКА: „НАША МІСІЯ —
ПЛЕКАТИ УКРАЇНСЬКУ СВІДОМУ ЕЛІТУ“

складову: впродовж вивчення дисципліни студенти пишуть дослідницьку роботу, присвячену
історії своєї родини в XX
столітті. Тема — спільна
для всіх, а ось дослідження — різні. Оскільки ці
бали враховуємо під час
іспиту, то це для них доб
ра мотивація в навчанні.
До того ж, упроваджуючи
антропологічний підхід в
історичне дослідження,
робимо загальну корисну
справу, адже носії історичної пам’яті відходять
і збирати усну історію
стає дедалі важче. Тому
й вирішили збирати усну
історію Політехніки. Дуже
тішить, що на кафедрі
працюють професіонали,
які збирають зацікавлену
студентську аудиторію і
яким після лекції студенти дякують. У мене теж
бувають такі випадки. Цей
зворотній неформальний
зв’язок дуже приємний.
Він означає, що ми — на
правильному шляху і є корисні для Політехніки.
Поліну Вербицьку як
керівницю дуже хвилює
відтік наших студентів за
кордон:
— Ми зацікавлені,
щоб українська молодь
навчалася в Україні й тут
професійно реалізовувалася. Намагаємося створювати якісний освітній і
науковий продукти, таким
чином готуємо свідому
еліту, котра мусить бути
успішна в своїй країні.
Катерина ГРЕЧИН
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СТУДІЇ

освітній альянс

коротко

ЯК КАФЕДРА ФІНАНСІВ
СПІВПРАЦЮЄ
З БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ?
m Закінчення. Початок на 4 с.

ставляться до студентів і не перешкоджають прагненню молоді реалізовувати свої стратегічні
плани, не пов’язані з навчанням.
Для спудеїв організовують безліч конференцій, олімпіад, конкурсів. Студенти кафедри не раз
ставали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад і
Всеукраїнських та міжнародних
конкурсів зі спеціальності „Банківська справа“. Також є міжнародні наукові програми. Львівська політехніка має широкий
спектр наукових зв’язків з університетами Польщі, Німеччини,
Франції, Латвії, Естонії. Завдяки
цій співпраці українські студенти
можуть водночас здобувати два
дипломи, а це — надзвичайна
перевага університету в конкурентній галузі освіти.

Я

к викладачі забезпечують
інтеграцію навчальних програм із вимогами формування
спеціалістів для банківської галузі?
✓✓Здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників банківських
установ.
✓✓Публікують навчальні посібники, наукові праці (так, уперше в
Україні англійською мовою опуб
лікували навчальний посібник
BANKING SYSTEM. Bondarchuk
Mariia, Alieksieiev Ihor, Kloba Lev.).
✓✓Запрошують відомих спеціалістів комерційних банків і НБУ
для участі в науково-практичних
конференціях, методичних семінарах, круглих столах.
✓✓Спільно зі знаними спеціалістами банку забезпечують навчальний процес (лекції, керівництво практикою та робота в
комісіях з атестації здобувачів
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вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів).
✓✓Разом із представниками комерційних банків аналізують становлення випускників як молодих
спеціалістів, надають методичну
допомогу.
✓✓Викладачі постійно проходять
підвищення кваліфікації й стажування в Національному банку
України, комерційних банках тощо.

Я

к фахівці банківської системи сприяють розвитку банківництва на кафедрі фінансів?
••Роблять презентації, читають
лекції, беруть участь у науково-практичних семінарах, конференціях, круглих столах з актуальних проблем для науково-педагогічних працівників, студентів
університету.
••Аналізують якість підготовки
спеціалістів і надсилають свої
пропозиції щодо покращення підготовки фахівців.
••Здійснюють відбір студентів
для дальшого працевлаштування.
••Інформують (безпосередньо в
навчальному закладі) та розповсюджують інформаційні матеріали щодо вакансій тощо.
Тож ґрунтовні знання науково-педагогічних працівників
кафедри фінансів і практичний
досвід спеціалістів банківської
системи забезпечують високий
рівень підготовки фахівців та
стабільність банківської системи
загалом. Альянс кафедри фінансів
й інститутів банківської системи
дозволяє об’єднати ресурси банку та закладів вищої освіти задля
реалізування суспільно значущих
проєктів у масштабах всієї країни
та окремих територій.
Записала
Анастасія МИГИДЮК

Конкурсна комісія МОН затвердила перелік наукових проєктів
молодих учених на 2020 рік.
Це буде 199 робіт (152 перехідні
з минулих років та 47 нових) на
рекордну суму — 100 млн грн. На
перехідні роботи піде 70 млн гривень, а на нові — 30. Цього року
молоді вчені подали на конкурс
до МОН 316 проєктів. Їхню експертизу провадила спеціальна
Експертна рада, куди, зокрема,
входять і самі молоді науковці.
Цього року в українських вишах
створять ще 7 центрів колективного користування науковим обладнанням (ЦККНО),
щоб розширити доступ українських учених до сучасної
наукової інфраструктури. Відповідний наказ підписала очільниця Міністерства освіти і науки
України Ганна Новосад. Провадити дослідження в них можуть
науковці з різних вишів України,
а також наукових установ. Серед
цих центрів — „Лабораторія перспективних технологій створення
та фізико-хімічного аналізу нових
речовин і функціональних матеріалів“, засновник якої — Національний університет „Львівська
політехніка“.
Публікація оголошення про захист дисертації в спецвипуску
газети „Освіта України“ не буде
обов’язкова, лише на сайті
МОН. Самі дисертації в міністерство відтепер слід надсилати
в електронному, а не друкованому вигляді. Ці та інші зміни до
Порядку присудження наукових
ступенів було ухвалено в Постанові КМУ 20 листопада 2019 року.
Міністерство цифрової трансформації України в найближчі
п’ять років прагне забезпечити
100-відсоткове покриття населених пунктів і їхніх соціальних
об’єктів високошвидкісним
інтернетом. З цією метою Мінцифри запустило сайт broadband.
gov.ua, який дає змогу виміряти
швидкість інтернету та залишити відгук про його якість для
створення мапи покриття країни
інтернетом. Швидкість з’єднання визначається автоматично
після проходження speedtest.
Дані можна залишити, зокрема,
анонімно.
За матеріалами
інформагенцій, МОН
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СУСПІЛЬСТВО

діаспора

НА КРАЮ СВІТУ: УКРАЇНЦІ В НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
Більшість із нас, коли чує про Нову Зеландію, уявляє собі
якусь екзотичну острівну країну, розташовану дуже-дуже
далеко, десь на краю світу. Наша уява малює казковий рай —
зі спокійним розміреним життям, пальмами, дикими лісами,
блакитними лагунами й спекотним кліматом, колоритним
автохтонним населенням, що ретельно оберігає свої традиції.
Проте це не зовсім так…
Нова Зеландія розташована на двох великих
і близько 700 дрібних
островах. Одним із найближчих її сусідів є Австралія, відмежована від
Нової Зеландії Тасмановим морем. Відстань між
цими країнами становить
майже 1700 км. Нова Зеландія — колишня Британська колонія, тому це
одна із найрозвиненіших
країн світу, яка в загальносвітових рейтингах посідає передові місця за
рівнем розвитку економіки, бізнесу, рівня життя.
Очолює Нову Зеландію
королева Єлизавета ІІ.
Населення країни
становить майже 4,5 млн
осіб, з них (за даними перепису 2018 р.) 1152 резиденти заявили місцем
свого народження Україну, а етнічними українцями себе вважає 672
особи. Однією із таких є
Ольга Фрю — випускниця Львівської політехніки.
Ольга Фрю з радістю
відгукнулася на запрошення Міжнародного інституту освіти, культури і
зв’язків з діаспорою Національного університету
„Львівська політехніка“
відвідати свою alma mater
і розповісти про життя
українців у Новій Зеландії
та Австралії.

П

ані Олю, розкажіть
про себе і своє навчання в університеті?
— Я навчалася у Львівському політехнічному
інституті на механіко-технологічному факультеті,

Таїланд (де, до речі, тоді
я була єдина українка, яка
офіційно зареєструвалася
в консульстві). Отож, потрапивши до цієї країни,
подивувалася з того, який
тут клімат, бо, як і більшість, вважала, що це південна спекотна країна — а
там холодно, адже близько Південний полюс! У Новій Зеландії ми мешкали в
різних містах: Данідені,
Окленді та Нью-Плімуті.

який закінчила 1989 року
за спеціальністю „Технологія машинобудування.
Металорізальні верстати та інструмент“. Напевно, це найкращі роки
мого життя у Львові. Була
старостою групи, активісткою, яка обстоювала
інтереси одногрупників і
часто спілкувалася з керівництвом. Тоді деканами факультету були спершу Констянтин Іванович
Беспалов, а потім Зіновій
Антонович Стоцько. Про
обох як про керівників і
викладачів маю найтепліші спогади. З викладачів також пам’ятаю п. Зеленого та п. Гарасюка, у
якого писала курсову роботу з „Деталей машин“.

Я

к же ви потрапили в
такі далекі засвіти?
— Дуже просто —
вийшла заміж. Мій чоловік канадієць, бізнесмен,
по роботі їздив світами і
я з ним. А дорога до Нової Зеландії довга-предовга — через В’єтнам та

Р

озкажіть про наших
співвітчизників у Новій Зеландії. Чи прослідковуються там „еміграційні хвилі“, чи в кожного українця є свій шлях?
— У Новій Зеландії
українців загалом не дуже
багато — десь півтори тисячі, але, щоб не втрачати
зв’язку з батьківщиною,
вони об’єднуються в громади. Я знаю, що найактивніші товариства є у
Веллінгтоні — столиці Нової Зеландії та Окленді —
найбільшому місті країни.
Кажуть, що перший
українець з’явився у цій
країні у 1910 році, коли
розпочалися дослідження
Південного полюса. Цей
чоловік — Антон Омельченко. Він був родом з
Полтавщини й постачав
для потреб експедиції Роберта Скотта витривалих
низькорослих коней.
Наступна, вже більш
численна група українських переселенців (їх
було близько 170 людей)
з’явилася в Новій Зеландії 1949 року, після Другої світової війни. Багато

з них були бойові офіцери або воякии УПА, які
залишили Європу, аби
уникнути переслідувань
радянської влади. Нині
на цвинтарі Веллінгтона
можна побачити їхні могили з тризубами. Могили
доглянуто, їх упорядковують муніципальні служби.
Держава дуже дбає про
те, щоб віддати належну
шану всім жителям країни — це частина державної політики.

П

ані Олю, розкажіть
про діяльність українських громад.
— Як я вже казала, нині
в Новій Зеландії налічується три українських громади — у містах Веллінгтон,
Окленд та Крайстчерч.
Їхня діяльність особливо
важлива в контексті того,
що новозеландці та австралійці все ще не цілком
розмежовують Україну як
окрему державу, а сприймають її як частину Росії.
Українці Нової Зеландії
досить активні, вони виходили на мітинги, щоб підтримати громадське суспільство в Україні під час
Помаранчевої революції
та Революції Гідності, тим
самим демонструючи, що
ми — самостійна, незалежна, волелюбна країна.
Щодо діяльності самих
громад, то, окрім об’єднавчих та просвітницьких
завдань, вони взяли на
себе також роль консультантів, адже прямі офіційні зв’язки України з Новою
Зеландією ускладнено
відсутністю українських
консульських чи дипломатичних установ у цій
країні. Сьогодні громадян
України в Новій Зеландії
обслуговує українське
посольство в Сінгапурі.
Хоча це і дуже далеко, та
працівники посольства
всіляко підтримують своїх співвітчизників, беруть
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активну участь у різних
заходах українських громад. Наприклад, два дні
тому у Веллінгтоні був
фестиваль української
культури, і представники
посольства його відвідали. А минулого року відбулася дружня і досить
плідна зустріч посла України в Сінгапурі з нашими
громадами в Окленді.
Однією з найбільш активних є українська громада міста Веллінгтона,
заснована 2011 року. Керує нею Ольга Воробей
— унікальна жінка, яка всі
сили й натхнення вкладає у свою громадську
діяльність. Українці організовують різноманітні
етнофестивалі й так звані
„святкові пікніки“, концерти, вечори-реквієми,

організовують українські
суботні школи. Члени громад збирають і відправляють допомогу українським
воякам.
В Окленді є храм Української греко-католицької
церкви, служби в ньому
відбуваються українською
мовою. Саме тут збираються мої земляки з усіх
околиць.
Хочу наголосити, і це
дуже важливо, що діяльність етнічних громад
Нової Зеландії закріплена в законодавстві країни, держава підтримує
їх, звільняючи від оподаткування. А ще українцям
Нової Зеландії дуже бракує підтримки уряду України. Ми там покинуті самі
на себе, бракує урядової
програми, яка б сприяла

СУСПІЛЬСТВО
поверненню емігрантів
до України. Особливо гостро стоїть нерозв’язане
питання подвійного громадянства.

Щ

о б ви хотіли сказати українцям на
Батьківщині?
— У контексті всього
сказаного й свого особистого досвіду емігрантки,
хотіла б звернутися до вас
— не виїжджайте за кордон! Ви там будете завжди чужі, там важко знайти
щирих друзів і однодумців! Дуже важко бути в
чужому середовищі!
Залишайтеся на Батьківщині! Поважайте її і
себе! Гордіться нашим
народом і його історією
так, як це роблять інші
нації! Не дозволяйте чу-
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жоземцям керувати на
рідній землі!
Ще хочу наголосити
на одній із причин, яка
тримає наших людей за
кордоном — це закон,
який там працює, і повага до закону. І як би важко
не було, людина почуває
себе захищеною. Коли в
Україні наступить верховенство права й повага до
нього, тоді українці почнуть повертатися додому.
Дуже дякуємо за цікаву розмову! Бажаємо
успіхів і запрошуємо до
співпраці між МІОКом і
громадами Нової Зеландії!
Публікацію підготувала
Оксана ГАЛАЙЧУК,
молодший науковий
співробітник МІОКу

освіта й інклюзія

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Доки багато університетів щойно починають формувати
доступне освітнє середовище для людей з особливими
потребами, Львівська політехніка вже п’ять років
розвиває інклюзивну освіту.
Під час засідання Вченої ради
Львівської політехніки 26 листопада
розглянули зокрема питання „Формування доступного освітнього середовища для осіб з інвалідністю“.
Доповідали голова комісії Орест
Лозинський та проректор Роман
Корж.
Поняття „доступне освітнє середовище“ можна розглядати з
кількох аспектів: забезпечення архітектурної (фізичної) та соціальної доступностей. Забезпечення
архітектурної доступності полягає
у трансформації університетської
інфраструктури у безбар’єрний
освітній простір за допомогою
моніторингу та Архітектурного атласу доступності інфраструктури
Львівської політехніки. Соціальна ж
доступність полягає в інформаційному забезпеченні: впровадження
нових технологій, створення стра-

тегій та напрацювання досвіду у
навчанні студентів з інвалідністю.
Започатковується Програма підвищення кваліфікації у сфері інклюзивної освіти. Також нині впроваджують „Дорожню освітню карту“,
що складається зі семи кроків, які
потрібно зробити для забезпечення
постійного індивідуального супроводу осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями.
Діяльність університету із забезпечення архітектурної і соціальної
доступності регламентує „Система
інклюзивних освітніх послуг Львівської політехніки“. Вона передбачає
виконання усіх семи кроків „Дорожньої освітньої карти“.
На початок 2019–2020 навчального року на стаціонарній формі
навчання Політехніки навчається
374 студенти з інвалідністю, працюють 227 осіб, з них — 69 викладачів.

Для формування доступного освітнього середовища для цих людей
важливо переймати світовий досвід
та виконувати міжнародні проєкти.
Розвивається Мережа партнерської взаємодії „Без обмежень“. ЇЇ
учасниками є університети різних
країн світу. Для легшої комунікації
створили online-простір — Дослідницьку платформу „Без обмежень“.
Від 2017 року діє підрозділ Служби
доступності до можливостей навчання „Без обмежень“ (у складі
Міжнародного центру професійного партнерства „ІНТЕГРАЦІЯ“).
Найкращі світові зразки міжнародного інноваційного досвіду
демонструє Стратегія розвитку
здорового університету, що має
на меті забезпечити здорове, доступне, безбар’єрне академічне
середовище. Щоб реалізувати
Стратегію, „ІНТЕГРАЦІЯ“ створила Консультаційно-координаційну
службу „Клініка здоров’я громади
Львівської політехніки“. Вона передбачає залучення різних підрозділів університету.
Анастасія МИГИДЮК
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високі ноти

ALTA ALATIS PATENT: МУЗИКУВАННЯ В ТЕМРЯВІ
В актовій залі головного корпусу Львівської політехніки
ввечері 7 грудня розчахнеться „небо для тих, хто
має крила“. Латинську сентенцію, що дала назву
концерту камерного оркестру „Поліфонія“ й хору
„Євшан“, висвітлять через твори відомих композиторів
ХХ століття.
Програма музичного вечора
непроста, розрахована на інтелектуального слухача, орієнтованого
на свій розвиток. До того ж музику Валентина Сільвестрова, Арво
Пярта, Альфреда Шнітке, Петеріса
Васкса й Гії Канчелі нечасто виконують навіть професійні музиканти
Львова. Це так звана висока музика, яку сприймаєш не відразу: недостатньо пропустити її через серце, потрібно задіяти ще й розум.
— Задум концерту визрівав
більше року. Спочатку я мав намір зробити його лише з творів
сучасного латвійського композитора Петеріса Васкса, — розповідає диригент „Поліфонії“ Роман
Кресленко. — Але потім згадав
про сучасного й найпопулярнішого
з українських композиторів у світі
— Валентина Сільвестрова, проте
в нас про нього знають мало. Усі
представлені композитори — різ-

коротко
Від 21 до 24 листопада мистецька
формація Wiz-Art організувала
у Львові Дні українського кіно.
Глядачі побачили фільми відомі й
ті, що досі показували мало. Наскрізною темою більшості стрічок
був пошук ідентичності. Одразу
після сеансів у кінотеатрі „Коперник“ можна було поговорити
про неї з експертами чи творцями
фільмів.
Львів’яни й гості міста перші
почують новий альбом Арсена
Мірзояна „Інгредієнт“ і новий
альбом „Безмежність“ гурту
„Шосте чуття“. Репрезентація п’ятого за рахунком альбому співака
відбудеться 16 грудня на сцені
Опери. Назву альбому дала його
головна пісня альбому, філософія
якої проста: не варто бути інгре-

них національностей, але є геніями свого століття. Вони ще й між
собою дружать.
Розпочинатиме концерт „Тиха
музика“ Валентина Сільвестрова
— твір, написаний у романтичному стилі у поєднанні з елементами сонористики. Продовжить
його Fratres („Брати“) естонського
маестро Арво Пярта. Композиція
цікава тим, що символізує новий
період у творчості автора, а саме
винайдення особливої композиторської техніки tintinabuli („дзвіночки“). Сам Пярт порівнював її
з голосами ангелів, які промовляють до слухача через звучання
конкретних інструментів. Соло,
скрипка — Петро Тітяєв.
Альфред Шнітке — композитор,
який народився у Республіці німців Поволжя, та помер у Німеччині. Хор „Євшан“ виконає три його
духовні гімни.

дієнтом чужої страви, потрібно
мати власний рецепт. Концерт
„Шостого чуття“ заплановано
на 29 листопада в „Малевичі“ і
є першою ластівкою всеукраїнського туру, який заплановано на
чергову весну. Музиканти готують багато ліричних та драйвових
композицій.
У Першому театрі 2 грудня школярі з Бахмута, Попасної та
Миколаївки покажуть, як вони
уявляють свої міста. „Місто з
собою“ — проєкт, де учні-актори
рефлексують на тему свого досвіду в дорослому світі, шукають
шляхи вираження цих рефлексій
засобами театру. Проєкт мандруватиме містами України, Австрії та
Німеччини. Вхід на подію вільний.
Від 19 листопада до 8 грудня в галереї
„Зелена канапа“ відкрито виставку „Місто і сад“ Дарії Зав'ялової.

І центральна фігура концерту — Петеріс Васкс. Латвійський
композитор, світова знаменитість заволодіє увагою слухача
через медитативність. Musica
dolorosa перекладається як „Музика скорботи“ — твір для камерного оркестру. Lonely Angel („Самотній ангел“) — медитація для
скрипки (соло — Катерина Шалайська) з камерним оркестром.
Donna nobis pacem („Даруй нам
мир“) виконають разом із хором.
Уже відомо, що чекати „на
біс“, це — „Маленька Данеліада“ грузинського композитора
Гії Канчелі. Особливістю цього
концерту буде не лише його музичне наповнення, а й освітлення. Організатори Alta alatis patent
хочуть створити неповторну атмосферу затишку й камерності,
інтимного занурення слухача
у звуки класики. Тому темряву
залу підсвітять або ліхтариками,
або спеціальним освітленням.
Щоби почути на власні вуха й
побачити на власні очі, не полінуйтеся отримати запрошення,
зателефонувавши за номером,
зазначеним у афіші.
Наталя ЯЦЕНКО

Графіка, текстиль і вишивка поєдналися у найновіших роботах
художниці, створених за останній
рік. В експозиції можна побачити
й твори, представлені раніше. Авторка вибирає пастельні кольори,
м’які лінії — рукотворність (місто) і
природність (сад) переплітаються
на її полотнах дуже гармонійно.
За матеріалами інформагенцій
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ми пам’ятаємо, світ визнає

СЬОГОДНІ НАШІ МЕРТВІ ОБИРАЮТЬ КОЖНОГО З НАС
Я відкрила для себе постать
Джеймса Мейса завдяки газеті
„День“. Готуючи першу Академію
з нагоди вшанування жертв Голодомору-геноциду, читала все, що
друкувало це видання. Я глибоко
вдячна газеті „День“ за те, що вона
не лише співпрацювала з цим унікальним чоловіком, який зробив
для нас більше, ніж цілі інституції, а й цілеспрямовано впродовж
усіх років розповідає про нього і
знайомить із його спадком, більше того — єдина, яка встановила
Премію імені Джеймса Мейса. Насправді лише з часом ми зможемо
усвідомити важливість цього кроку,
ініційованого Ларисою Івшиною. Це
є, так би мовити, конкретна фіксація тих здобутків, які ще не оцінила
(на жаль, мусимо про це говорити)
Україна.
На нашому заході прозвучали
виступи тодішньої народної депутатки України Оксани Юринець,
лауреата Національної премії
ім. Тараса Шевченка Галини Пагутяк, звучала музика у виконанні
квартету Народного камерного оркестру „Поліфонія“ Народного дому
„Просвіта“ Львівської політехніки;
була також жива „виставка думок“,
яку організували студенти факультету міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук
на центральних сходах головного
корпусу за ініціативою заступника директора МІОК Андрія Яціва
та з допомогою в організуванні
флешмобу заступника директора
ІГСН Олександра Горбача. Готуючись до флешмобу, який полягав у
тому, щоб під музичний супровід
творів української та світової класики привернути увагу людей до
влучних та пророчих цитат легендарного подружжя, студенти чітко усвідомили той факт, що ці цитати — це універсальний ключ не
лише до пізнання нашої історії, а й
до нашого майбутнього.
Наприкінці зустрічі устами студентів у залі знову пролунали заповідні слова: „Ніхто не може вирішити за українців, як їм говорити
і писати, окрім самих українців!“
(Джеймс Мейс); „Згорьована, окраЗакінчення. Початок у ч. 35

дена Державо! Здійми у небеса Свого меча!“ (Наталія Дзюбенко-Мейс).
І після цих слів угору знову здійнялися численні плакати з цитатами,
які глибоко закарбувалися у свідомості кожного.
17 квітня 2018 року відбулася зустріч зі Стефаном Романівим (Мельбурн, Австралія), головою Міжнародного координаційного комітету
у справі Голодомору, генеральним
секретарем Світового Конґресу Українців, президентом Союзу
українських організацій Австралії,
головою Проводу ОУН (р), яку організував Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
спільно з Народним домом „Просвіта“ Львівської політехніки.
У своєму виступі Стефан Романів узагальнив досвід СКУ (від 1967
до 1993 рр. — СКВУ) та всього закордонного українства, яке в умовах бездержавності поширювало
у світі правду про Голодомор. Він
наголосив, що це питання поряд зі
здобуттям Української Самостійної Соборної Держави та збереженням національних і релігійних
традицій завжди було в переліку
ключових для української діаспори.
Вагомим результатом її діяльності
стало створення (1985 р.) і дальша
активна дослідницька робота Комісії США щодо голоду в Україні (з
англ. — Commission on the Ukraine
Famine), яку очолив Джеймс Мейс.
Як наслідок, висновки Комісії про
безпосередню роль Сталіна в організуванні цього страшного злочину проти української нації склали основу для дальшого визнання
Голодомору геноцидом у парламенті США.

Пан Романів повідомив, що СКУ
спільно із Міністерством закордонних справ, Верховною Радою України створюють базу матеріалів і
здійснюють координаційну роботу в
кожній країні, щоб знову і знову торкатися цього питання в парламентах
різних країн. Також СКУ створює
нову організацію задля об’єднання
нащадків, чиї родини пережили Голодомор.
Молодь Політехніки взяла активну участь у цьому заході. Зокрема,
студенти ІКНІ під керівництвом Людмили Бордюк, кандидата філологічних наук, доцента кафедри прикладної лінгвістики, були учасниками
спільного проєкту МІОК та Українсько-канадського дослідчо-інформаційного центру (англ. — UCRDC)
і перекладали спогади нащадків
тих, які пережили Голодомор. Марта Хархаліс, студентка-журналістка
другого курсу, презентувала відзнятий у співпраці з МІОК фільм про діяльність СКУ і закордонних українців
у справі дослідження Голодомору і
поширення правди про нього у світі,
а учасники народного театру-студії
„Хочу“ Народного дому „Просвіта“
презентували музично-літературну
композицію.
МІОК також підготував серію матеріалів, зокрема виставку „Україна
пам’ятає — світ визнає“ із цитатами
представників української діаспори
про Голодомор, із якою присутні
мали нагоду ознайомитися у фойє
головного корпусу Політехніки.
Ірина КЛЮЧКОВСЬКА
(фрагменти з книжки
„Товаристо, яке змінило
Політехніку“)
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фестиваль КВК

ФІНАЛ „ОСЕНІ ПОЛІТЕХНІКИ“:
ПРО ЩО ЖАРТУЮТЬ СТУДЕНТИ?
19 листопада у Львівській політехніці відбувся
фінал студентського фестивалю КВК „Осінь
Політехніки-2019“. Перемогу здобула команда „Кажан
увєрєний“ Інституту хімії та хімічних технологій.

| Світлини Марії Масюк

Традиційно кульмінацією святкування Дня студента у Львівській
політехніці є фінал КВК, організатори якого — Колегія та профком
студентів і аспірантів Національного університету „Львівська політехніка“.
За кубок боролися п’ять команд
із різних інститутів університету,
які перемогли у півфіналах. Зазначимо, що конкурс відбувався в
кілька етапів: візитівка, відеопредставлення, розминка від журі та
мініатюра. Попри те, що початок
дійства затягнувся майже на годину, актова зала першого корпусу
була переповнена. Студенти стояли, сиділи на підлозі та підвіконнях:
кожен прийшов підтримати свій інститут.
Перед початком виступів один
із редакторів сценарію КВК комік
Віктор Розовий — учасник команди „Загорецька Людмила Степанівна“ — попросив публіку бути
стриманими, не вигукувати й не
кричати під час виступів, не ображати команди з інших інститутів, а
навпаки — підтримувати їх.

Відповідальність відкрити фестиваль і розігріти публіку лягла на
плечі Інституту економіки та менеджменту. Однак їхніх представників — „Назва команди“ — публіка
вітала ліниво. І попри те, що „Назва команди“, як жартували під час
виступу, взяла найкраще від інших:
чорний гумор від ІСТР, одне слово-мантру від ІКНІ, оперний спів від
ІТРЕ, жарти та зарисовки від ІХХТ,
вона посіла останню позицію в загальному рейтингу.
Далі виступили цьогорічні переможці КВК — „Кажан увєрєний“ з
Інституту хімії та хімічних технологій. Команда критикувала університет, мала багато чорного гумору,
жартувала про релігію. Можливо,
саме таке різноманіття й сподобалося журі та публіці.
Команда Інституту комп’ютерних наук та інноваційних технологій „Ситуація“ намагалася висміяти
ситуації, в які люди потрапляють
щодня. У них переплелися жарти
про ЛГБТ, стереотипи про дівчат
та навіть канібалізм. „Ситуація“
говорила, що не все розв’язується
через ліжко й отримала
передостаннє місце в
конкурсній таблиці.
„Вхідні пристрої“ з
Інституту телекомунікацій та радіоелектроніки
розпочали з пісень. Вони
сміялися з гуртожитку,
стосунків із комендантом. Намагалися також
розхитати „човен сміху“
за допомогою жартів про
гомосексуалів та прайд.
„Вхідні пристрої“ вибороли другу позицію. Їхній
конкурсний бал був лише
на 0,2 менший від „Кажана увєрєного“.
Останніми в порядку виступів та третіми в
конкурсній таблиці була

команда „Від сталого розвитку“ —
представники Інституту сталого
розвитку. Демонстрували мало
емоцій на сцені, адже, за їхніми
словами, всі почуття віддавали публіці. І справді — люди в залі були
розслаблені й реагували майже на
всі жарти.
Після підсумку першого конкурсу візитівок журі перевіряло
команди на дотепність та кмітливість. Згодом учасники фестивалю
презентували відео.
Катерина Мельничук з Інституту економіки та менеджменту розповідає, що прийшла вболівати за
свій інститут. Їй сподобалися теми
виступів команд. З усіх етапів КВК
її найбільше вразили та запам’яталися саме відео.
Останньою частиною конкурсу
були мініатюри. Учасникам запропонували показати різні сценки,
які презентували й охоплювали би
певні роки: від сімдесятих до двотисячних.
Кубок, що тримав ведучий, уже
чекав команду-переможця. Та перед цим журі визначило та нагородило найкращих актора та акторку.
Команда „Кажан увєрєний“ ІХХТ
уже раділа: встигли порахувати
бали раніше. У хмарі конфеті та під
гучні оплески зі зали хлопці обіймалися та сміялися, передавали
один одному кубок.
Дійство завершилося пізно. Студенти вітали переможців і підбадьорювали переможених.
Жарти про День студента, життя в гуртожитку, суржик, ЛГБТ і
алкоголь. Висміювання, критика
свого університету й жарти з того,
що нема жартів про сусідній. Команди хапалися за всі можливості
перемогти й зробити так, щоб їх
запам’ятали. Публіка була задоволена.
Марія МАСЮК
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спортивні й активні

„ЗРОБЛЮ ВСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ МИ
ВРЕШТІ-РЕШТ ПЕРЕМОГЛИ ЛДУФК“
Перший капітан-дівчина збірної Львівської політехніки з легкої
атлетики — третьокурсниця ІГСН Аліна Вельган. Вона бігом
займається п'ять років і не є прихильницею дієт, а правильного
харчування як складової здорового способу життя.
— Перш, ніж потрапити в легкоатлетичну секцію Політехніки, я тренувалася в рідній Жмеринці. Вже під час перших
змагань на Універсіаді
Львівщини ввійшла до
трійки призерів. Наступні
змагання принесли мені
друге місце — на мене
звернули увагу тренери
Руслан Павлось і Степан
Фестрига та вирішили доручити мені команду. І не
прогадали: якщо на першому курсі на тренування
приходило лише 5–7 осіб,
то тепер — 35.
к Ви зуміли досягти
такої відвідуваності?
— Я почала дивитися відео з власних занять, шукати в інтернеті
щось цікаве, придумувати вправи. „Ти мотивуєш, — кажуть мої колеги
по секції, — бачимо, що
можна і вчитися, і займатися спортом, і працювати фітнестренером у тренажерній залі. Тому нам
соромно не ходити після
пар на тренування“.
Я прагну досягти того,
щоб ми були командою з
великої літери, щоби були
дружні, підтримували
один одного. Всі кажуть,
що в бігу кожен відповідає
сам за себе. Насправді
ж, коли ти біжиш останні
сто метрів, печуть ноги й
руки, тебе доганяють, та
команда кричить на весь
стадіон твоє ім’я, з’являються додаткові сили,
щоб фінішувати. А ще я
собі пообіцяла, що якщо
стану капітаном, то зроблю все можливе, щоб ми

Я

врешті-решт перемогли
ЛДУФК.
скільки часу Ви собі
виділили для досягнення цієї цілі?
— Гадаю, що навесні
ми вже покажемо ліпші
результати, ніж зазвичай. Тим більше, що розрив між нами переважно
30–60 очок (тимчасом
із тими, хто на третьому
місці, — 150–250). Заохочую студентів ходити, бо
що більше тренуватимемося, то кращими будуть
результати.
яких інститутів найбільше бігунів?
— З технічних спеціальностей — інженери,
фізики… З ІГСН й ІАРХ —
дуже мало. Багатьох студентів тренери кликали в
секцію, та вони не ходять,
бо, мені здається, лінуються.
як себе стимулюєте
не лінуватися?
— По-перше, я завжди
хочу бути в гарній формі,
по-друге, хочу бути прикладом для своєї команди й людей, які не вірили
в мене як спортсменку.
Мені дуже не подобається стереотип, що спортсмени тупі. Я завжди хотіла
довести, що можна навчатися на важкій спеціальності й займатися спортом професійно. Звичайно, я не буду перша, хто
це доведе, але у своєму
колі буду та, за якою прагнутимуть іти. Бо зазвичай
у наших спортсменів, які
приходять на секцію, є
відмовки — у мене розрахункові, у мене курсова…

І

З

А

Я їм кажу: в мене — теж,
але я присутня на кожному тренуванні.
абуть, у Вас день
розписаний по хвилинах…
— Я собі завела блокнот, у який записую, що
кожного дня маю зробити, щоб не забувати ні про
спорт, ні про навчання,
ні про роботу. Для мене
біг — те, що виховало
мій характер і внутрішній стрижень. Допоки не
ходила на секцію, могла
плакати через найменше зауваження. Тепер —
сильна й цілеспрямована. Біг мене рятує від усіх
стресових ситуацій.
о чи хто допомагає
Вам добігти до фінішу?
— Підтримка моєї команди. Коли я чую, як мені
кричать „Аліно, давай, ти
зможеш, ще трошки“, то
розумію, що не маю права відступити. Мотивують
мене й суперники, тоді,
коли пробують обганяти —
з останніх сил вириваюсь
уперед. Другою-третьою я
була на довгих, не моїх (я
— спринтерка) дистанціях. Та якщо посідаю третє
місце, то не біда, бо є чого
прагнути — місця другого.
Якщо друге — першого.
еред пробіжками,
змаганнями споживаєте особливу їжу?
— Напередодні змагань суворо дотримуюся
всіх рекомендацій тренера — ніяких молочних,
жирних страв, а наступного дня зранку — лише
вівсянка зі сухофруктами.

М

Щ

П

Поза тим обмежень у раціоні менше.
к після важких тренувань, забігів повертаєте свій організм
у тонус?
— Після змагань у нас
обов’язковою є заминка — кілометр-два біжиш
уздовж стадіону в сповільненому темпі. Це є
відпочинком для м’язів.
Також мені дуже допомагає повернути сили
контрастний душ.
студенти, які не хочуть бути спортсменами, але бігати хочуть.
Як їм почати і не кинути?
— Треба починати з
малого темпу, збільшувати поступово — з’явиться
азарт. Підошва в кросівках має бути неплоска,
а з випуклостями, п’ятка
плавно переходити до
носка. Важливо зважати
не на фірму, а на те, чи
зручно. Якщо намотувати стадіонні кола не подобається, треба спробувати бігати деінде. Я,
наприклад, люблю бігати
в парках чи містом. Біг
Львовом (уникаю доріг)
— це і заняття спортом, і
можливість побачити цікаві місця.

Я

Є

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

СКАНВОРД
Людина
з порушенням
мовлення

Відбивна
з яловичини

Місто
відьом у
КвіткиОс-нов’яненка

Вугільний
басейн
Німеччини

Маленькі дощечки для
настилання
підлоги

Холодна
зброя

Погаслий
вулкан у
Туреччині

Періодичне
друковане видання

Склала Христина ВЕСЕЛА

Шинок,
трактир,
заїзд

Цитрусове дерево

Прикраса у
формі
листків
на капітелях
колон

Літера
грецького алфавіту

Бог
вітрів у
греків

Самохідна
землерийна
машина

Місто на півдні
Франції, де жив
Ван Гог

Титан, який тримав
на собі небо

Вал,
циліндр,
коток

Розділ
механіки

Чорновуха
рись

Крок у
танці

Міська
підземна залізниця

Прилад для
вимірювання
освітленості

Марка
укр. пива

Нічийна
позиція у
шахах

Релігійна школа у мусульман

Блок
держав,
що воювали з
“ТроїсЗлакова Папірусний човен
тим
Т. Хейєрдала
союзом” рослина

Верхній одяг
католицького
духівництва

Орган
нюху

Виріб,
виготовлений з
волокна

Колючий кущ

Фільм за
участю
ШварФранценег- Розмінцузький
на
гера
художмонета
ник
Лаосу

Чотирикутник

Теплоелектроцентраль

Гроші у
Монголії

Швидкий
алюр
Брат
Ромула

Той, хто
добровільно
здає
Коштовкров
ний
камінь

Зірка в
сузір’ї
Скорпіона

Викопний вид
людини

Одиниця площі
землі

Франц.
кіноактор
Житель
Зх. Азії
та Пн.
Африки

Одини- Крайнє обмежен- Художця ел.
ник Наопору ня потреб людини полеона

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 34
Горизонтально: 7. Педагог. 8. Моноліт. 9. Фантаст. 10. Локатор. 11. Саламандра. 16. Киянка. 18. Паюс.
19. Острів. 21. Репортер. 22. Листопад. 23. Нобель. 25. Етан. 26. Крапка.
28. Астролябія. 32. Кремінь. 33. Кремона. 34. Бандера. 35. Дарниця.

Тренувальний
бій
боксерів

Вертикально: 1. Летаргія. 2. Кактус.
3. Консул. 4. Бомонд. 5. Помада.
6. Кілометр. 12. Амперметр. 13. Населення. 14. Скорина. 15. Квадрат.
17. Корал. 20. Сатир. 24. Бактріан.
27. Паляниця. 28. Армада. 29. Тундра. 30. Бархан. 31. Ячмінь.

Столиця
Ємену

25-й
президент
Франції
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МНОГАЯ
ЛІТА!

Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ щиро вітає з
днем народження проректора з навчально-виробничої роботи

Володимира Ярославовича
КРАЙОВСЬКОГО.
Нехай невичерпна енергія, оптимізм і надалі будуть Вашими постійними супутниками в
житті, а доля дарує ще багато світлих, мирних
та врожайних літ. Бажаємо Вам святкового настрою, доброго здоров’я, довгих років життя,
великого людського щастя та благополуччя.

Колектив кафедри хімічної технології переробки нафти та газу ІХХТ від щирого
серця вітає із 50-річчям провідного спеціаліста кафедри

Ольгу Іванівну
КУТЕНЬ.

Нехай завжди Тобі всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет
„Львівська політехніка“:
студентський квиток на ім’я: Волощак
Соломія Ігорівна;
залікову книжку на ім’я: Бугрим Сергій
Артемович;
студентський квиток на ім’я: Морас
Артур Сергійович;

студентський квиток № 12279146 на
ім’я: Дзигаленко Анастасія Михайлівна;
студентський квиток № 12701558 на
ім’я: Петрук Андрій Володимирович;
Вважати недійсним диплом спеціаліста ПВ № 693617, який видав Львівський політехнічний інститут у 1986 р.
на ім’я: Удяк Ярополк-Іван Богданович;

Дирекція Інституту будівництва та інженерії довкілля та колектив кафедри будівельних конструкцій та мостів Національного університету
„Львівська політехніка“ глибоко сумують із приводу передчасної смерті кандидата технічних
наук, доцента кафедри будівельного виробництва
Івана Григоровича Іваника.
І висловлюють щирі співчуття рідним, близьким,
зокрема асистенту кафедри будівельних конструкцій і мостів Юрію Івановичу, з приводу тяжкої втрати — смерті
батька, розділяючи біль тяжкої втрати.

студентський квиток № 12244257 на
ім’я: Смерека Назарій Степанович;
студентський квиток на ім’я: Попова
Тетяна Іванівна;
студентський квиток № 2615376 на
ім’я: Іваник Роман Тарасович;
залікову книжку на ім’я: Іванченко
Максим Валерійович;
студентський квиток № 12229281 на
ім’я: Яра Аліна Михайлівна.

Колектив кафедри будівельного виробництва
Інституту будівництва та інженерії довкілля
Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу смерті кандидата технічних наук, доцента кафедри
Івана Григоровича Іваника.
Світлі спогади про людину, яка чесно й гідно
прожила своє життя, завжди будуть сильніші за смерть. Висловлюємо глибокі й щирі
співчуття родині й близьким покійного. Вічна
пам’ять.
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