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ЧИ ЗНАЮТЬ ІНОЗЕМНІ МОВИ СТУДЕНТИ ПОЛІТЕХНІКИ?
Якщо раніше іноземні
мови були необхідні перекладачам, дипломатам
та політикам, то нині
практично немає такої
галузі людської діяльності, де б їх не застосовували.
Студентські роки —
безцінний час для здобуття нових знань та період нових можливостей.
Проте для реалізування більшості з них мало
володіти лише рідною
мовою. Чи не кожен студент мріє подорожувати
світом. Та чи можливі
такі подорожі, якщо ти
не зможеш ні з ким порозумітися? Міжнародні
освітні програми, ґранти
від іноземних компаній
на стажування, робота чи
навчання за кордоном —
усе це потребує знання
мови.
Для спудеїв існує чимало
можливостей для вив
чення іноземної мови.
Зокрема для студентів
Політехніки, крім вивчення мов на основних заняттях, у виші функціонують два мовні центри —
японський та італійський.
Також кафедра іноземних мов університету
тісно співпрацює з British
Council та Goethe-Institut
Ukraine, що дозволяє
студентам здобувати
нові європейські знання
за сертифікованими навчальними матеріалами,
що є запорукою якісної
освіти. За словами доцентки кафедри іноземних мов Марії Волошин, у
студентів Політехніки, за
результатами тестувань,
високий рівень знань іноземної мови. А кількість
спудеїв, котрі виявляють
бажання захищати свої
дипломні роботи англійською, щороку зростає. А
що про свій рівень знань
іноземних мов думають
студенти?

Алла Мельник, студентка четвертого курсу
Інституту будівництва та інженерних систем:

„Завдяки мові отримала
омріяну роботу”
Зараз я співпрацюю з міжнародною проєктувальною
компанією й англійська мова для мене основна в комунікації зі замовниками, і я щиро радію, що в університеті
старанно вивчала її. Саме завдяки тому, що на заняттях ми
вивчали необхідні для професії поняття, то під час співбесіди я з-поміж тисячі
претендентів змогла отримати омріяну роботу. Зараз я вільно спілкуюся трьома
мовами й планую вивчати іноземні мови й надалі.
Марія Мазнюк, студентка другого курсу Інституту
права, психології та інноваційної освіти:

„Змінила думку про мови”
У школі уроки були нудні та некорисні. Проте в університеті все змінилося. Викладачка англійської настільки
цікаво вела пару, що мені хотілося ходити на неї щодня.
Під час заняття ми обговорювали потрібні для професії
речі, вчилися правильно комунікувати з іноземними роботодавцями та складати резюме. Дивились фільми, які стосувались нашої професії
та жваво обговорювали їх. Не можу сказати, що ідеально знаю англійську, та
точно прагну вдосконалюватись.
Дмитро Димидюк, студент четвертого курсу
Інституту економіки та менеджменту:

„Прогулював англійську,
а тепер шкодую”
В університеті завжди пропускав пари з англійської,
думав, що вона мені ніколи не знадобиться. Ну й обрав
чисто технічний фах саме через нелюбов до гуманітарних дисциплін. Але помилився, адже коли хочеш отримати
перспективну роботу та високу заробітну платню, роботодавці відразу запитують про рівень володіння мовою. У сучасному світі майже всі успішні фірми
мають чужоземне партнерство, тож хочуть від своїх працівників максимальної
залученості в роботу на міжнародний рівень.
Віктор Туз, студент другого курсу Інституту
архітектури:

„За рік вивчити іноземну
мову нереально”
Коли я вступив до університету, моє знання англійської
було на рівні початкового. Зважаючи на те, що на вивчення мови в нас був лише рік, адже від 2-го курсу — німецька,
то особливого прогресу не відбулось. За рік вивчити мову тим
хто має лише елементарні знання, нереально.
Міркувала й опитувала Анастасія ЗАДОРОЖНА
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знай наших!

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДАЄ ВПЕВНЕНІСТЬ,
ЩО ВСЕ РОБИШ ПРАВИЛЬНО
Четвертокурсник Інституту гуманітарних та соціальних наук
Львівської політехніки (спеціальність „Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії”) Вадим Найко
пройшов 8-тижневий онлайн-курс на тему „Моральні засади
політики” та отримав сертифікат від Єльського університету
(США).

Доступ до курсу надали через платформу
Coursera, яка дає змогу
усім охочим безоплатно отримати додаткові
знання від найкращих
університетів та компаній світу. Юнак уже проходив на цій платформі
курс із дипломатії від
Лондонського університету.
Останній курс, за
його словами, присвячений доволі складним питанням стосовно
просвітництва, демократії, авторитаризму, комунізму.
— У ньому є дуже хороший баланс між теорією й практикою, доступно пояснюють складні
теми (наприклад, тему
демократії подають на
прикладі водопровідної
системи), — розповідає
Вадим. — Курс мені дуже
сподобався, бо це було
спілкування з людьми
з різними політичними

поглядами. Формат виглядав так, що лектор
не просто читає лекцію,
а дискутує зі студентами, є. Також були
класні години, де
професор відповідав на питання зі
студентського форуму.
Такий формат
нагадав студентові
методи викладання
в Америці, де він
провів за обміном
весняний семестр
2018-го.
— Нам не нав’язували свою думку, а
стимулювали думати,
— згадує хлопець. —
Обирати, сформувати
свої погляди та теорію,
практику. Після повернення назад я взяв академічну відпустку, бо
мені чомусь не хотілося
назад в університетські
лави, й поїхав на рік до
Австрії волонтером від
Українського корпусу

Солідарності (програма „Erasmus+”).
Там за той рік вивчив
німецьку, набрався
досвіду. Подорожував. Я завжди намагався поєднувати цікаве з корисним. Ще
до Америки я проїхав
близько 30 тис. км автостопом по Європі з
бажанням постійно
бачити нове.
Окрім цього, Вадим тричі брав участь
у короткострокових
проєктах „Erasmus+”,
навчався за молодіжним обміном у Грузії,
Болгарії, Вірменії. Така
неформальна освіта, на

його думку, дає впевненість, що ти все робиш
правильно, можна отримати нові знання від
спілкування з людьми з
різних країн.
Юнак брав участь у
щорічній Європейській
Ялтинській конференції,
де збираються лідери
політики та бізнесу з різних держав, де мав змогу спілкуватись із прези-

дентами й прем’єрами
тих чи тих країн, з Генсеком НАТО, з колишнім
Держсекретарем США
Кондолізою Райс, Президентом Порошенком,
Прем’єром Гройсманом.
— Вадим Найко — не
відмінник, але дуже активний студент, бере
участь у різних програмах, шукає можливості
для додаткового навчання, — розповідає завідувачка кафедри політології та міжнародних
відносин ІГСН професорка Галина Луцишин.
І він своєю розповіддю
доводить це. Ось і інтерв'ю дає, перебуваючи
на Кіпрі.
— Це моя 25 країна, ми з другом просто
знайшли квитки за декілька днів до відльоту й відпочиваємо тут.
Найближчим часом хочу
полетіти в Австрію, відвідати людей, з якими я
волонтерив.
Хлопець й іншим радить:
— Як говорив
наш викладач пан
Краб, „професор
Ґуґл 24/7”: „Як написано в Біблії,
„стукайте і відчинять, просіть і отримайте, шукайте
і знайдете”. Тим,
хто хоче, то просто
шукайте: відкрийте
Ґуґл — і він вам видасть
безліч варіантів. Стосовно курсів, то є прекрасні українські курси
„Прометеус”, безоплатні для тих, хто не знає
англійської. Англійською
є TЕDx, Coursera, які я
проходив, де є чимало
різних курсів на різні тематики.
Тетяна ПАСОВИЧ
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консультаційний центр

ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА — НА БАЗІ УНІВЕРСИТЕТУ

| Світлини Тетяни Пасович

Під час засідання Вченої ради Інституту права,
психології та інноваційної освіти 20 січня розглядали
зокрема звіт декана бакалаврату ІППО Ірини Хомишин
про діяльність Центру безоплатної правової та
психологічної допомоги за останнє півріччя. Юридичну
клініку було створено ще 1 жовтня 2013 року з
ініціативи директора інституту професора Володимира
Ортинського. Як вона функціонує, хто найчастіше
звертається, що отримують від участі студенти,
говоримо з Іриною Юріївною.

П

ід час відкриття приміщення
в корпусі на Театральній, 22
в червні 2014 року директор якраз розповідав, що з боку вулиці
Памви Беринди, 1 буде вхід у такий Центр. То він функціонує від
2013 чи 2014-го?
— Упродовж навчального року
ми розробляли документи щодо
функціонування Центру (положення, концепцію), залучали активних
студентів, думали про критерії відбору студентів, які можуть брати
участь, щоб допомога була кваліфікована, а графік роботи в ньому не
суперечив навчальному процесу.
Облаштовували саме приміщення,
комп’ютерне забезпечення. Безпосередній керівник центру — Ігор
Коваль.

Х

то звертається? Скільки
звернень відтоді було? Припускаю, що більш затребувана
юридична складова, аніж психологічна?
— Передусім хочу зазначити,
що наша юридична клініка — Центр
безоплатної правової та психоло-

ковану допомогу, ми їх принаймні
намагаємося скерувати до більш
кваліфікованих фахівців.

В

аш Центр надає первинну
юридичну допомогу. Чим обмежується така допомога?
— Ми не беремо участі у судових
засіданнях, не є представниками
в судовому процесі. Здебільшого
консультуємо, допомагаємо писати заяви, клопотання, скарги тощо.
Намагаємося розробити алгоритм
дій для людини: що потрібно зробити далі, куди звернутися, в який
орган. Бувають ситуації, що ми не
можемо миттєво надати якусь відповідь. Тоді беремо контакти в тої
особи, домовляємося про наступну
зустріч і готуємо більш розширене
роз’яснення.

З
гічної допомоги — має дві основні
цілі своєї діяльності: соціальна й
освітня. Освітня ціль передбачає,
що студенти можуть на практиці
закріпити ті навики, які здобули
теоретично в аудиторіях. Соціальна — надання первинної юридичної та психологічної допомоги
соціально незахищеним верствам
населення — малозабезпеченим,
вразливим верствам населення.
Будь-яка правова допомога, консультація потребує різних психологічних аспектів. Тому залучаємо
і студентів-психологів, вони теж
можуть себе попрактикувати у наданні консультацій щодо психологічних аспектів певних правових
питань. Справді, набагато частіше
люди звертаються за правовою допомогою, бо вони вже проінформовані, що таку допомогу можна
безоплатно отримувати. Але особливо в останній час з’явилися нові
категорії осіб — учасники бойових
дій, вони потребують психологічної допомоги, їхні проблеми часто
є поза межами права. Студенти не
можуть надати їм справді кваліфі-

якими питаннями найчастіше
звертаються?
— Найчастіше з питаннями з сімейного права — щодо аліментів,
щодо розлучення. Багато побутових справ, щодо житлового права,
спадкування. Часто особи просто
не знають, як правильно написати
позов, що мотивувати, куди звертатися зрештою. Сам алгоритм дій
їм дуже допомагає. Правову освіту треба впроваджувати всюди, де
тільки можна, щоб люди були більш
юридично грамотні.

С

кільки звернень було до Центру від часу заснування?
— За минулий семестр (від середини вересня до 16 грудня, доки
почалася сесія) до нас звернулися
22 особи, ми опрацювали 21 звернення громадян, бо 1 особа не
змогла сформулювати суті свого
звернення.
У нас працює 10 консультаційних груп, у кожній два студенти й
викладач. Найбільше залучаємо
третьокурсників. Графіки розроб
ляємо на початку навчального
року, відбираємо туди студентів за
рейтингом, щоб ця допомога була
фахова. Встановлюємо години прийому, які не суперечать навчальному процесу. Від понеділка до четверга, від 14.30 до 17.00. Якщо якісь
групи мають пари до 16, то ми їх не
ставимо раніше. Все це погоджує-
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мо зі студентами. Деяким студентам можемо зарахувати роботу в
Центрі як практику. Тоді вони бувають у Центрі частіше, готують
звіт. Ми ведемо журнал, хто до нас
звертається, коротко описуємо, в
якій справі. І підсумовуємо в кінці
семестру, аналізуємо, з приводу
яких питань звертаються, хто, чи
ми надали послугу. Під час канікул
центр не працює. Тепер почнемо
працювати від 10 лютого.

К

оли більше зверталися до
Центру — коли він тільки відкрився чи нині?
— Більше нині. Набагато більше.
Люди іноді навіть просто хочуть,
щоб підказали, куди їм звернутися,
який орган розв’язує те чи те питання. На початках це частіше були
старші люди — передпенсійного й
пенсійного віку. Тепер звертається молодь. Тішить, що вони підвищують свою правову освіту. Не
соромляться звертатися зі своїми
проблемами, просити про допомогу.

Ч

и є довіра до безоплатного
Центру?
— У нас у суспільстві чомусь є
недовіра до безоплатних послуг,

вважають, що запорукою якісного
надання послуг мусить бути фінансова мотивація. Але я гадаю, що
проконсультувавшись у нашому
Центрі, людина все ж бачить, що
їй можуть допомогти. Наші студенти дуже активні. Сьогоднішня
молодь мене тішить своїми амбіціями, бажанням допомогти людям.
Викладачі теж із задоволенням
беруть участь у консультуваннях,
адже так вони можуть тісніше поспілкуватися зі студентами й також
попрактикуватися. І люди вражені,
що у нас така легка, дружня атмосфера у Центрі, соціально невимушена, приємна. Тому переконана,
що з часом довіра зростатиме. Що
більше людей скористається цими
послугами, то більше зростатиме
довіра до нас.

Ч

и бувають у вас якісь конфліктні ситуації?
— Звісно, де є люди, там виникають якісь непорозуміння. Дехто
приходить із такими вимогами, що
ми зобов’язані розв’язати якийсь
спір, забезпечити пільги на проїзд
чи на комунальні послуги абощо.
Наприклад, один чоловік вимагав,
щоб ми забезпечили йому пільговий проїзд у всіх видах транспор-
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ту. Дуже часто вони бачать у наших
юристах психологів, перед якими
можуть покритикувати владу, певні установи. Можливо, це настрій
певної групи населення, який вони
хочуть десь передати, вихлюпнути невдоволення. Студентів це не
лякає, навпаки — стимулює. Вони
тішаться, що мають нагоду розв’язувати конфліктні ситуації.

Д

о чого прагне Центр?
— Я бачу розвиток Центру
набагато ширше, ніж просто консультування. Маю на увазі освітню
мету — більше залучати Центр до
наукових заходів. Наші студенти вже брали участь у змаганнях
щодо консультування клієнтів, яке
організовується на базі юридичних
факультетів закладів вищої освіти.
Також я бачу розвиток Центру в
більшому інформуванні населення
про його діяльність. І чудово було б,
якби ми могли залучати реальних
практиків — адвокатів, працівників
нотаріату. Гадаю, можна розробляти якісь такі програми взаємодії,
спільної праці, щоб вони долучалися. Це була б і практика для студентів, і більш кваліфікована допомога.
Тетяна ПАСОВИЧ

можливості

ЯК ВИВЧИТИ
ЯДЕРНО-МАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС
ФРАНЦУЗЬКОЮ?
Життя підкидає нам багато можливостей. Головне —
вчасно підняти руки, аби їх зловити. Така можливість
випала і Юлії Ємельяненко, випускниці Інституту хімії
та хімічних технологій (кафедри ТБФСБ) Львівської
політехніки, яка десять місяців провела в Université
Toulouse III — Paul Sabatier на спеціальності Chimie
Santé (Хімія здоров’я) за програмою Erasmus+.
Щоби поїхати саме за цією спеціальністю, потрібно мати доволі
хороший рівень знань французької
мови. Ще після першого курсу Юля
почала вчити мову. І за 2,5 року досягла рівня В2. Ходила двічі на тиждень упродовж навчального року в
Alliance française de Lviv.

Про кошти
Оскільки стипендію видали
лише в жовтні, то на перший час
потрібно було мати свої кошти.
У жовтні виплатили 80% суми, а
по приїзді в Україну — ще 20%.
Щоб бути спокійним, треба для

початку мати зі собою близько
1500 €. Стипендія — 850 €/міс. З
них житло — 270 €. У Франції існує організація субсидій Caf, де
студентам із не дуже забезпечених родин відшкодовують гроші.
Закінчення на 6 с. m
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можливості

ЯК ВИВЧИТИ
ЯДЕРНО-МАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС ФРАНЦУЗЬКОЮ?
m Закінчення. Початок на 5 с.

Саме сюди Юля і звернулась, тому
платила 185 € замість 270. Проїзд у Тулузі недорогий: для студентів — 10 €/міс., старшим за 26
років — 50 €. За ці кошти можна
користуватися будь-яким видом
транспорту. 10 € — на мобільний
зв’язок (60 Гб/міс.). „І хоча й не
надто шикувала: не ходила часто
ресторанами, але спокійно могла
купити рибу, м’ясо. Харчувалась
абсолютно нормально і витрачала на їжу 20–30 євро щотижня”, —
розповідає Юля.

Про подорожі
На кошти зі стипендії, які залишалися, дівчина намагалась подорожувати. Вона відвідала і великі
міста: Париж, Мадрид, Барселону, Бордо, Брюссель, і маленькі
містечка: Альбі (де найбільша у
світі церква з цегли), Каркасон
(місто-фортеця, яке досі виглядає
так само, як і в ХІ ст.). Юлю дуже
вразив ліс, де багато мавпочок.
Туди можна просто прийти і погодувати мавп, які вільно розгулюють
по території, попкорном з руки. А
на винно-сирній дегустації дівчина покуштувала чотири види вина і
дізналася, з яким сиром їх потрібно
пити. „Я витрачала гроші на враження”.

Про навчання
Спочатку було важко в четвер.
Адже цього дня пари починалися о
7.45, а закінчувалися о 20.20. Але
у французів обід — надзвичайно
важливий процес. Майже 1,5 год.
вони їдять, говорять і саркастично жартують. Дівчина економила,
адже жила недалеко від університету й обідала в гуртожитку. Натомість ті, хто жили далеко, витрачали 3,25 €: салат, десерт (фрукт або
йогурт), повноцінна страва, хліб.
Чотири напрями хімії (здоров’я,
зелена, аналітична і теоретична)
вчать разом. Були предмети, які
викладали для всіх, наприклад
ядерно-магнітний резонанс. Та-

кож були ті курси, які можна обрати собі самостійно.
„Мені було доволі важко вчитися у Франції, тому що мала багато
нових предметів, ще й усі французькою. Я багато нервувала, особливо під час сесії. Мною трясло, я
не спала. Найважче було вивчати
ядерно-магнітний резонанс. Але
оскільки я була не єдина українка в групі, то ми намагалися триматися разом і допомагати одне
одному впродовж усього періоду
в Тулузі. Навчання оцінювалось за
20-бальною системою. Але навіть
19 балів отримати дуже важко.
Прохідний бал — 10. „Я щось здала
на 15, щось — на 12, а щось — на
10”.

Про відмінності
Франції й України
„У Франції багато студентів
сидять у бібліотеках. У нас такого явища я не спостерігала. Мене
здивували стосунки між студентами й викладачами. Якщо ви працюєте з професором у лабораторії, то навіть якби він був керівником відділу, однаково до нього
звертаються на ти. Якось один
із викладачів запитав, як у мене
справи. Я кажу: „Добре, а Ваші?”.
Тоді він здивувався і відповів: „Та
ти маєш говорити не Ваші, а твої”.
Це для мене був шок, але я продовжувала звертатися до усіх на

Ви, зауважуючи, що в Україні не
прийнято „тикати” старшим людям, вищим за посадою.
Домашнього завдання майже
не задавали. Були тільки два предмети, з яких я щось виконувала в
гуртожитку. Ми мали лабораторні
та практичні, на яких розбирали
задачі. Спочатку я записувала
лекції на диктофон, а потім переслуховувала і виписувала незрозумілі фрази, але згодом адаптувалася”.
У Тулузі — неймовірне обладнання. Якщо в Україні, аби зробити
спектр певної речовини, потрібно відправити зразок зі Львова в
Київ (а в усій Україні є тільки одна
машина, на якій можна зробити
цей аналіз). То у Франції таких
машин — три тільки в одному університеті. Це дуже просто — варто зазделегідь сказати, який реактив треба, і його дадуть стільки,
скільки потрібно.

Про страхи
й переживання
„Дорога до Франції зайняла в
мене 30 год. я нормально не спала. Коли приїхала, то ледве знайшла свій гуртожиток. В аеропорті
мене не зустріли і мені потрібно
було бути дуже самостійною. У
перший день я зробила собі проїзний. Міста не знала: їхала трамваєм, потім пересідала на метро,
в якому взагалі не могла зорієнтуватися. Постійно возила за собою
валізу й стояла у великих чергах.
А потім, коли нарешті добралась
у кімнату, зрозуміла, що я не маю
що поїсти, а мені вже потрібно їхати в офіс Erasmus, аби відмітитися
про приїзд і податися на студентський (бо без нього я не мала б
доступу до інтернету). Я поїхала у
центр, щоб купити мобільну картку, пішла до крамниці, де купила
їжу та подушку з ковдрою (адже
їх не видавали в гуртожитку). Дійшла нарешті до кімнати, лягла
й почала ревіти. Мені було дуже
лячно. Я запитувала себе: „Що я
тут роблю?”, „Навіщо я поїхала
сюди?”, „Мені було погано вдо-
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ма?”. Але згодом переживання
втихомирились і я адаптувалася”.

Про досвід
„Можна сказати, що я у захваті
від поїздки. Адже це — шалений
досвід. Я б усім рекомендувала
їхати. Попри ситуації, коли я бо-
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ялась, коли мені було погано морально і я плакала, це абсолютно
вартує того. Якщо вам навіть здається, що ви не готові, однаково
спробуйте.
Я надзвичайно вдячна Володимиру Павловичу Новікову (зав.
кафедрою) та керівниці мого диплома Олені Валеріївні Федоровій
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за їхній вклад у моє навчання і тут,
в Україні, і у Франції, бо саме вони
надавали постійну інформаційну,
моральну та фізичну підтримки,
допомагали в питаннях, які стосувалися документів у Львівській
політехніці та в Тулузі”.
Анастасія МИГИДЮК

успіх

ВЧИСЬ НА ВІДМІННО І ХОДИ У СПОРТЗАЛ
Ми продовжуємо говорити зі студентами Політехніки, які
отримали іменні стипендії. Цього разу нашою співрозмовницею
стала третьокурсниця Наталія Лесяк. Дівчина навчається в
Інституті права, психології та інноваційної освіти.
Наталія — майбутня
юристка. Три роки тому
вагалася, куди вступати:
до Політехніки чи до університету Франка. Нині
дівчина вважає, що не
помилилась.
Наталя зізнається, що
раніше не задумувалась
про іменну стипендію: не
знала, що така може бути.
„Я просто вчилася для
себе. Від першого курсу
мала хороший рейтинг,
завжди п’ятірки й підвищену стипендію. Навіть
не пам’ятаю, хто саме
з головного корпусу в
червні зателефонував у
наш деканат і розповів
про таку можливість. Потім я принесла копію залікової і мені сказали, що
подаватимуть на стипендію. Але тоді сесія не закінчилась, бо в нас вона
до кінця червня. З двох
предметів не було балів.
Я зробила копії і вони відіслали до Києва. Мені
сказали, що це не точно,
що я її отримаю. У вересні
зателефонували ще раз і
попросили копію вже зі
всіма балами”, — згадує
Наталія.
Про те, на що дівчина
витратить стипендію, не
замислювалась.

Навчання їй дається
легко. Наталі вистачає
дві-три години на день.
Вона вчиться й має вільний час.
„Я не сиджу ночами.
Хіба лише перед сесією
можу докладати більше
зусиль. Це такі звичайні
будні студента. Мені не
є важко. Маю хорошу
пам’ять. У моїй групі всі
навчаються на бюджеті.
Конкуренція дуже висока й перед сесією відчувається найбільше. За
кожен бал боротьба, бо
рейтинги. У цьому плані важко. Всі стараються, нема таких, що не
вчаться, але що більша
конкуренція, то більше
хочеться старатися”, —
розповідає стипендіатка.
Про те, щоб працювати, дівчина не думала. Та й батьки проти
цього. Вони підтримують її в усьому. Зараз на
канікулах дівчина допомагає батькам, у них
свій бізнес. А ще має
улюблену справу —
ходити до спортзалу.
Наталя розповідає, що
тренувань не пропускає, це її найбільше
захоплення.

„Навчання не дає великої свободи. До прикладу, поставлять першу пару, а потім п’яту. І
в тебе вже половини дня
нема. А ще готувати наступні пари”, — говорить
дівчина.
Попри це вона радить не витрачати весь
свій час на навчання.
Адже людині потрібно
всебічно розвиватись і
обов’язково мати улюблену справу.
Якщо обирати між
книгою та фільмом, то
стипендіатка обере
книгу. Найбільше подобаються автори, якось Джейн Остін, Джек
Лондон та Михайло
Булгаков. Фільми не любить. Сміється, що під
час перегляду засинає.
Єдиний, який сподобався і який радить, — це
„Анна” 2019-го року.
Наталія активна й
поза університетом.
Вона бере участь у судових дебатах та пише
наукові статті.
„Писала в „Юридичний електронний науковий журнал”. Він є в переліку міжнародних видань. Для нього робила
анотацію англійською.

Також маю матеріал у
„Порівняльно-аналітичному праві”. Дві статті
стосувалися кримінального права: про сімейне
насильство й злочини
національної безпеки.
Ці теми мені було цікаво висвітлювати. З домашнього насильства
нова стаття з’явилася в
Кримінальному кодексі.
Можливо, саме така моя
діяльність і вплинула на
те, що маю іменну”, —
розповідає Наталя.
У майбутньому дівчина планує займатися
юриспруденцією, практикуватися.
„У мене є мрія бути
суддею. Це важкий шлях,
але я хочу реалізувати
себе саме в цій сфері”, —
ділиться Наталія.
Марія МАСЮК
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винаходи

„SAFEHOUSE”: СТАРТАП, ЩО ВБЕРЕЖЕ ВАШ ДІМ
Другокурсники Інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології Дарій Величко та Остап Куч
знають, як зробити ваш будинок безпечнішим. Хлопці
працюють з винаходом, який назвали „Safehouse”.
Він зможе захистити вас, якщо трапиться витік газу
чи води.
З початку навчання хлопці замість курсових створюють винаходи. Студенти об’єдналися в команду. Всього їх четверо: Остап
Куч, Дарій Величко, Орест Старчак і Данило Шишла. Вони не відразу почали працювати саме з
цим винаходом. Пристрій
орієнтований для труб, які
в квартирах. Адже на підприємствах інші стандарти, вимоги та потреби.
„Це було поетапне рішення. Починали просто
з інтернету речей, якихось давачів для дому.
Ми системно підходили,
опитували людей, робили
гугл-форми. Також наживо
опитували. Одним словом
шукали, що зараз потрібно”, — розповідає Дарій.
„Safehouse” — система, яка складається з моторизованої насадки на вхідний
вентель, її треба вдягнути зверху,
так вона перекриє кран. А також з
давача газу чи води, який потрібно
встановити в зоні ризику: на кухні чи біля котла. З водою все так
само.
„Якщо брати до уваги ті рішення, які є на ринку, то треба міняти
трубу, викликати майстра, розбирати все. Оскільки потрібно вбудовувати всередину. Наш пристрій ти
просто купив і поставив. Це все займе декілька хвилин”, — говорить
Остап.
„Найбільш ефективні ті штуки,
які вбудовують у труби. Вони працюють стовідсотково, але коштують набагато дорожче і встановлювати їх набагато складніше. Є
китайські пристрої, які теж просто
встановлювати, вони дешеві, але
неякісні та малопотужні. Також
“Safehouse” забезпечує інтеграцію в популярні системи розумного
дому”, — додає Дарій.

Винахід працює за таким принципом: якщо є витік газу чи прорвало воду, то реагує давач, який
з певною періодичністю здійснює
перевірку. Коли рівень води чи
газу збільшується, то він це фіксує
і передає далі на сам кран. Там є

плата, яка приймає все і передає
сигнал на мотор, який перекриває
газ чи воду. Система під’єднується
до домашнього вайфаю і через месенджер-боти надсилає вам сповіщення. Тільки є витік газу — ви
одразу отримуєте сповіщення, що
газ перекрито. З водою так само.
Додатково на сайті, який створять
хлопці, буде особистий кабінет.
„Є мотор, є кріплення, яке дуже
легко встановити. Великих зусиль
не потрібно. Не потрібно когось
спеціально для цього викликати.
Найбільшою технічною складністю
для людини є зняти ручку на крані.
І замість неї поставити нашу. Вона
зручна й має спеціальний механізм, якщо електроніка відмовить,
щоб можна було відкрити чи закрити руками”, — пояснює Остап.
Нині собівартість давача та
насадки приблизно 60 доларів.
Зараз пристрій на етапі раннього
розвитку. Студенти розповідають,
що мають гарний прототип. Він

невеликий, але винахідники працюють, щоб зробити його більш
компактним.
Насадку потрібно під’єднати у
розетку і вона працюватиме, а давач — на батарейках. Термін використання довготривалий.
Торік винахідники були на двох
позауніверситетських конкурсах і
посіли третє та друге місця.
Студенти говорять, що в конкурсах стартаперів є тенденція на
інклюзивні винаходи. В одному з
таких, в якому вони брали участь,
виграли хлопці, які робили озвучення для будинку. Є пристрій,
який слухає і якщо хтось,
наприклад, стукає в двері,
то він пише повідомлення
тобі на телефон, що хтось
прийшов. Це розробка для
людей з вадами слуху.
Українські стартапи
вражають. Вони деколи
орієнтовані й на інтерактив.
„Ви чули про „Petcube”?
Він один з найуспішніших
українських стартапів. Це
коробочка, яка дозволяє
через смартфон, коли десь
їдеш, бавитися з котом.
Там навіть можна корм
висипати! Це київський стартап. А
з наших львівських, то в тій самій
лабораторії „Betalab” робили штуку, яка називається „Senstone”. Це
диктофон, який виглядає, мов підвіска. І коли потрібно щось важливе запам’ятати, почути, то ти його
вмикаєш. Це для заміток. Там є
голосовий помічник. Згодом голос
транслітерує у текст. Винахідники
вже починають його продавати,
але він доволі дорогий”, — розповідає Дарій.
„Нам треба більше часу і, звісно, грошей, щоб з цим працювати і його розвивати. Але ми точно
хочемо цим займатися. У нас є
ментор Василь Рибак. Він працює
винахідником у бюро „Betalab”, що
в приміщенні старого заводу. Якщо
є робота із залізом, то все робимо
там. Ми тестували пристрій і вдома, і в „Betalab”. Працює”, — зазначають хлопці.
Марія МАСЮК
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ключ до успіху

АНГЛІЙСЬКА МОВА В ПОЛІТЕХНІЦІ
В умовах швидкої інтеграції України з міжнародним науковоосвітнім простором, вивчення і викладання іноземних мов, а
особливо англійської — мови міжнародного спілкування, є не
просто складником фундаментальної освіти, а стає гострою
необхідністю.
Знання іноземних
мов — це ключ до успіху в сучасному світі, де
спілкування іноземними
мовами та обробка величезних обсягів інформації
набуває дедалі більшого
значення. Інтерес до вивчення іноземних мов
традиційно великий, бо,
перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто
володіє мовами, володіє
світом.
Стара приказка говорить: „Скільки мов ти
знаєш, стільки разів ти
людина”. Тобто що більше
мов сьогодні ти знаєш, то
краще.
Та к ,
наприклад,
англійська мова — це офіційна мова міжнародного
бізнесу та торгівлі, інтернету й техніки, науки й
мистецтв. 80% ділового
мовного простору, згідно
зі статистичними даними,
займає саме вона. Кожен із нас щораз частіше
стикається з нею у спілкуванні з партнерами по
роботі і на відпочинку.
Вивчення будь-якої
іноземної мови розкриває перед нами нові можливості, робить багатшим
наш духовний світ. Володіючи іноземною мовою,
людина автоматично переходить на вищий соціальний ступінь, оскільки
стає конкурентоспроможним претендентом
на високооплачувану посаду.
Як зазначила доцентка
кафедри іноземних мов
Марія Волошин, за останні декілька років у По-

літехніці спостерігається
суттєве підвищення рівня знань іноземних мов
серед студентів, про що
свідчать результати щорічних тестувань. Також
вона розповіла про те, що
університет і кафедра іноземних мов тісно співпрацюють із Британською
радою (British Council)
та складають навчальні
програми й тести, а також підбирають додаткові навчальні матеріали за
їхньою рекомендацією,
тож вони відповідають
усім міжнародним стандартам. Головною метою
співпраці з Британською
радою є підвищення комунікативних здібностей
студентів. Тому викладачі
практикують рольові ігри
зі студентами. Предметом дискусії обирають
лише актуальні та корисні
для студентів теми, ділять
їх на дві групи: ті, хто за
і хто проти, що дозволяє
їм повправлятись в ораторському мистецтві та
збільшити свій словниковий запас. Саме під час
таких ігор студенти можуть перебороти страх
перед спілкуванням іноземною.

Так, студентка 3 курсу
ІГСН Марія Кушнір розповіла, що „незважаючи на
високий рівень знання
англійської, я мала страх
— страх розмовляти іноземною. Завдяки іграм у
групі та тому, що викладачка не критикувала
нас, як це робили в школі,
а навпаки підбадьорювала, скеровувала у правильне русло, я буквально за кілька занять заговорила. Тому вважаю, що
методика працює і має
позитивні результати”.
Під час навчання в Політехніці студенти проходять спеціальні тести на
визначення рівня знань:
перший тест на початку
вивчення, щоб здійснити
розподіл за рівнем знань
новоспечених спудеїв, та
на завершальному етапі
з метою оцінити рівень
знань, які здобули студенти. Варто відзначити,
що на відміну від інших
вишів, Політехніка має
високі показники успішності серед студентів у
вивченні іноземних мов,
що відображається у щорічних звітах. Головною
запорукою підвищення
рівня знань іноземних
мов серед студентів, на
думку Марії Волошин, є
те, що викладачі намагаються максимально
продуктивно працювати
зі студентами та перетворювати лекції на цікаві й пізнавальні дійства.
Як підтверджує студент
4 курсу ІППО Роман Мелешко, цей метод свого
часу дуже йому допоміг:
„У школі викладачка про-

сто ставила перед нами
нудні граматичні книги, і
ми мали виконати кілька
завдань і здати наприкінці уроку — це було
настільки нудно, що деколи ми навіть засинали
на уроці. А в університеті
вже з першої пари було
весело та пізнавально.
Пам’ятаю, як викладачка
запропонувала нам пограти у гру — спершу ми
неохоче згоджувались,
але все-таки вирішили
спробувати. Вона вибрала мене серед усіх і запросила вийти на середину, тоді дала пов’язку,
до якої приклеїла картку.
На картці було написано,
хто я, і я мав відгадати.
Проте запитувати у групи
я мав лише англійською і
відповіді отримував нею
ж. Це було складно та
водночас так цікаво! Це
був день початку моєї

любові до вивчення іноземних мов”.
Так вивчення мови
стає не нав’язаним предметом, а пізнавальною
лекцією, яку охоче відвідують студенти, щоб почерпнути для себе щось
нове та корисне. Марія
Михайлівна поділилась
інформацією про те, що
відвідуваність занять з
іноземних мов серед студентів щороку зростає,
що не може не тішити,
адже це означає, що методика діє.
Анастасія ЗАДОРОЖНА
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

тет-а-тет

„МИ ХОЧЕМО, ЩОБ ЛЬВІВ СТАВ МОЛОДІЖНИМ ТА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ СХІДНОЇ ЄВРОПИ”, —
ОЛЕКСАНДР НИКОЛЯК
Молодь — ініціативна й активна група людей.
Але співпраця з нею має свої особливості. Про
них „Аудиторії” розповів начальник управління
м о л о д і ж н о ї п о л і т и к и д е п а рт а м е н т у
гуманітарної політики Львівської міської
ради та студентський мер Львова впродовж
2017–2019 років Олександр Николяк.

Я

к Вам вдалося обійняти цю посаду
та продовжити свою
кар’єру в більш політичному руслі?
— Я вважаю, що посада студентського мера
була для мене, напевно,
найбільш політична в
житті. Вона змушувала
постійно балансувати
між різними людьми, середовищами, зокрема й
політичними.
Якщо говорити коротко про шлях, то всім
завдячую своїм друзям і
тим людям, які мене супроводжували впродовж
останніх восьми років.
Якщо ти хочеш іти швидко, то мусиш іти один.
Якщо хочеш іти далеко,
то мусиш йти з кимось. Я
дуже вдячний Львівській
політехніці за те, що мав
можливість тут навчатися. Вона мене багато
чого навчила, дала чимало життєвих уроків. Дякую колегії та профкому
університету, студентським організаціям за те,
що я тут здобував досвід.
Студентська рада
Львова — це два роки
успіху. Упродовж цього
часу навколо згуртувалися люди, які хотіли рости
разом зі мною. І завдяки
їм вдалося окреслити
мету: у Львові має бути
окрема структура, яка
займалася б молодіжною

політикою. Згодом нас
запросив міський голова
Львова Андрій Садовий.
Він задекларував, що
така структура буде, бо
вона потрібна. І мені запропонували можливість
очолити управління молодіжної політики. Нині
намагаюся передавати
свій командний досвід.
Не скажу, що серед
інших молодіжних лідерів у Львові я найкращий,
тому що це не так. У нас
дуже багато класних людей, які добре себе проявляють і мають нове бачення. У цьому, до речі,
і є певна особливість
нашого міста. А тому у
Львові більша активність
молодих людей.

Я

кими є Ваші обов’язки на новій посаді?
— У Львові управління молодіжної політики
створено зовсім недавно.
У мої обов’язки входить
планування молодіжних
стратегій, візій, бачення того, що мало б бути
у місті для 14–35 річних.
Тобто маємо розробляти
нові ініціативи так, щоб
молоді люди могли з легкістю навчатися у Львові,
з радістю працювати й з
комфортом жити. Тут потрібно докласти дуже великих зусиль. Ми не маємо якихось конкретних
обов’язків, але можемо

втілити будь-які проєкти,
які має молодь на думці.
Ми створені, щоб підтримати їхній розвиток і рухатися вперед.

Я

кі проблеми молодіжної політики на
цьому етапі Ви виділили б? З чим стикається
новостворене управління?
— У нас є конкурс
проєктів. І проблема полягає в тому, що громадська організація мусить
перейти важкий шлях
різних процедур, зокрема бюрократичних, щоб
подати заявку на конкурс проєктів. Це дуже
складно. А потрібно всі
процеси, навпаки, спрощувати, щоби громадські
організації мали можливість приходити, щойно
є можливість і бажання
щось організувати. І ми
допомагатимемо їм фінансово й організаційно.
Що стосується масштабніших проблем, то є
проблеми міграції, освітнього сектора, працевлаштування студентів. До того ж у нас вища
освіта стає масова й не
цінується. Але не буду

голослівний — можливості з цим боротися в
нас нема. Ми можемо
виокремлювати якісь
точкові речі й робити
щось на нашому рівні. Багато залежить
від політики в Києві. Тобто потрібно
боротися зверненнями, робити круглі
столи, запрошувати
міністрів, щоб проблеми обговорювати
на вищому рівні.
Ми плануємо зробити так, щоб упродовж
2020 року у Львові весь
громадський молодіжний сектор згуртувався
навколо управління молодіжної політики. Хочемо також створити раду
експертів при управлінні.
Це будуть люди з різних
громадських організацій,
з різних секторів, які могли б підказувати, що нам
варто зробити. Можливо,
у них будуть доповнення до нашої діяльності.
Експертна група людей
допомагатиме викристалізовувати наше бачення.

Я

к щодо громадських
організацій, які існують на базі університетів і коледжів, але почасти є фіктивні? Тобто
організація, її назва та
управління є, але вона
не дає реальних результатів роботи. Що
робити з такими?
— Я вважаю, що органи студентського самоврядування та профспілкові студентські організації мають важку місію.
Працювати в університетах зовсім нелегко.
Потрібно орієнтуватися
в нормах законодавства,
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щоб організація могла
провадити якісну діяльність на рівні закладу
вищої освіти. І я завжди
говорив, що представники студентських організацій мають бути в
партнерських відносинах
з адміністраціями університетів, інститутів і факультетів, тому що вони
допомагають покращувати якість освіти в університетах. Ми не можемо
втручатися в діяльність
таких організацій. Наприклад, органи студентського самоврядування
— це взагалі самостійна
структура, яка нікому не
підпорядковується.
На діяльність профспілкових організацій
студентів ми теж не маємо можливості впливати. Але можемо організовувати зустрічі з тими
середовищами, щоб вони
могли підказати нам,
який вектор руху нині
потрібний студентам. У
Львові більше 100 тисяч
студентів. Загалом молоді в нас близько 220
тисяч. Тобто студенти —
це майже половина всієї
молоді міста. Треба приділяти увагу цій категорії
людей. Я також студент
і розумію, що студентам
нелегко. Стипендія невелика, неможливо навіть
оплатити оренду житла.
Про те, щоб забезпечити себе повністю, навіть

не йдеться. Тому організовуватимемо зустрічі з
різними середовищами,
радитимемося й визначатимемо те, на чому
треба зупинитися, або
покращити.

Я

к у старших класах
школи, так і в університетах, напевно,
мали б організовувати
заходи, що спонукають
молодь ближче знайомитися з молодіжною
політикою, з тим, як
працює це середовище, як можна до нього
долучитися. Чи на достатньо високому рівні
тепер ця робота у Львові?
— У місті Лева є
близько шістдесяти дитячо-юнацьких клубів.
Вони також у структурі
управління молодіжної
політики. Діти з батьками, школярі ходять до
них. Ці клуби є повністю
безоплатні. Але в нас, на
жаль, не задіяні 15–17 річні — 9–11 класи. Це найпроблемніша категорія
людей, адже вони саме
шукають себе.
Часто батьки намагаються нав’язати своїм
дітям, який факультет й
університет потрібно вибирати, тому що зазвичай у 10–11 класі важко
зробити свідомий вибір.
Від цього все починається. Абітурієнт обирає не

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ту спеціальність, чотири
роки навчається і розуміє, що це не його. Потім
він іде на роботу не за
спеціальністю. Ми хочемо, щоб молоді люди
більше орієнтувалися,
ким вони хочуть бути.
Ймовірно, запроваджуватимемо певні зустрічі,
запрошуватимемо різних
діячів, щоб вони розповіли про свою професію,
про заклад вищої освіти,
який закінчували, про
життєвий шлях. Може,
людям у 10–11 класах
стане легше зрозуміти,
яке їхнє покликання в
житті. Школа дає знання, безумовно. Але вона
не дає розуміння покликання. Його можна взяти
хіба що від середовища,
від наставника. Ми намагатимемося зробити так,
щоб кожна молода людина знайшла себе в житті.

Я

к ви спілкуєтеся з
людьми, які наразі
не належать до громадських організацій, але,
можливо, хотіли б до
них вступити чи допомагати безпосередньо
управлінню? Як ставитеся до таких ініціатив?
— У Львівській міській
раді є програма „Перший кар’єрний крок”. Я
дуже хочу, щоб до нас
постійно приходили молоді класні хлопці та дівчата, які стажувалися б
в управлінні молодіжної
політики. Нові ідеї, нові
якісні думки часто лунають від молодих амбіційних людей. У них треба
багато чого вчитися. Ми
впроваджуватимемо таку
програму стажування в
нашому управлінні. Долучатимемо всіх. Ми приречені на те, щоб працювати з молодими людьми, і
приречені на те, щоб ця
співпраця була якомога
якісніша.

Ч

и спілкуєтеся Ви
нині зі своєю на-
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ступницею на посаді
студентського мера
Ольгою Дякун?
— Спілкуємося. Ольга представляє все
студентство Львова й
завдяки їй ми можемо
якісно співпрацювати зі
студентським середовищем, зокрема зі Студентською радою Львова.
Я дуже хочу, щоб люди
звідти теж проходили
стажування в управлінні молодіжної політики.
Щобільше, уважаю, що
президія й керівництво
Студентської ради Львова мали б увійти до ради
експертів управління молодіжної політики, бо це
ті люди, які орієнтуються
в потребах студентів і
знають усі процеси. Тому
сподіваюся, співпраця
буде дуже добра.

Я

кими принципами
Ви керуєтеся в роботі зі студентськими
середовищами? Які
цінності важливі для
Вас?
— Люблю простоту,
чесність і людяність. У
роботі з молодими людьми важливо відчувати,
що вони хочуть щось
якісне втілити. Тобто це
є та робота, де результат наявний, ви можете
його побачити. Ми можемо запланувати, втілити і мати результат. У
нашому управлінні теж
такі люди, які сповідують
принципи якісної роботи.
Мені це дуже подобається. Працюватимемо в такому ж дусі.

Я

ким Ви бачите молодіжний Львів за
п’ять років?
— Це неодмінно має
бути місто світової молоді. Ми хочемо, щоб Львів
надовго був молодіжним
та інтелектуальним центром Східної Європи.
Спілкувалася
Ольга МАЦЬКІВ
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переосмислення

коротко

ВДЯЧНІСТЬ ЯК РОЗУМІННЯ
11 січня в усьому світі відзначали день „Дякую”. Маємо
за що бути вдячними: кожен особисто й уся нація. Про
це й пишуть автори книги „День вдячності” бібліотеки
газети „День”.
Вдячність — одна з визначальних рис сформованої нації. Уміти
дякувати кожному, хто долучився
до вашого життя — надзвичайно
важливо, адже так ми бережемо
пам’ять народу. А знання про себе,
за словами Лариси Івшиної, — це
основа для зміцнення ідентичності, на яку активно нападає наш ворог.
Українській незалежності вже
недалеко до тридцятиліття. А історія нашої державності починається ще з давніх часів Київської
Русі. Однак навіть сьогодні маємо
проблеми з самоідентифікацією й
переосмисленням своїх цінностей, надбань, досвіду й, очевидно,
травм.
Саме час повертатися до тих
речей і понять, які десятиліттями,
а то й століттями перебували на
маргінесі, позаяк це дасть розуміння того, на чому вибудовується картина нашого теперішнього й
майбутнього життя. Час дякувати
тим людям, які простягнули руку
допомоги в скрутні часи, і навіть
тим подіям, які сформували наші
цінності.
Часи розквіту й поневолення,
просвітлення й забуття, сильного становища й внутрішніх міжусобиць — усе це наша історія, і її
творили наші пращурі. Згадуючи
людей, яким годилося б віддячити,
треба назвати тих, хто від початку
визнавав українців (чи то русинів)
окремим і сильним народом. Князям литовським, які навіть, будучи
фактичними правителями українських територій, мали повагу до
традицій, цінностей, мови, віри й
надбань русинів.
Подякуймо й тим, хто пролив
світло на життя наших прародичів
іншим країнам і народам, як це
зробив Гійом де Боплан у своєму
неперевершеному „Описі України”. Поваги заслуговують і ті, хто
охоче ділився досвідом, розглядав
Україну як цілісну державу й намагався допомогти її становленню.

Наприклад, дуже цінними є думки
одного з провідників єврейського
народу ХХ століття Володимира
Жаботинського. Те, що він писав
про свою націю та ще не сформовану державу, є надзвичайно
схожим до тієї реальності, яку переживаємо ми. У Жаботинського
можна повчитися національної
гордості й сприйняття себе, захищати національну культуру й історію й не боятися постати перед
світом такими, якими ми є.
Пам’ятаймо завжди про таких
людей, як Гарет Джонс і Джеймс
Мейс. Вони не боялися відкрити
страшну правду про штучно створений Голодомор українського
народу й навіть через десятиліття
домагатися визнання цього факту
злочином над людством.
Тепер же маємо чергову загрозу зникнення державності. Уже
шостий рік триває війна з Росією.
Ця боротьба нарешті має розставити все на свої місця. Наша місія — пам’ятати нелегке становлення Української держави, її звивистий історичний шлях, а також
тих, хто долучався й долучається
до творення. Подякуймо тим, хто
сьогодні на міжнародному рівні
продовжує підтримувати українців у здобутті одвічного права на
мирне життя на своїй землі.
Усього п’ять літер можуть змінити ставлення, додати розуміння,
відкрити істину, стати примиренням. Дякую!
Ольга МАЦЬКІВ

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
оголосило конкурсний донабір
експертів із акредитації освітніх програм. З метою забезпечення якісної експертизи та оцінки освітніх програм НАЗЯВО вже
внесло 1423 експертів із числа
науково-педагогічних працівників
та 383 експертів із числа здобувачів вищої освіти (станом на
13.01.2020) у відповідний реєстр.
Конкурсний донабір експертів зі
всіх спеціальностей триватиме до
9 лютого 2020 року.
МОН запустило опитування
представників бізнесу щодо
того, які інноваційні розробки
цікаві великим компаніям, якими мають бути пріоритети та
фінансування наукової галузі.
До проєкту долучились Міністерство цифрової трансформації та
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства. Відповісти на запитання та
запропонувати свої ідеї можна
до 31 січня.
20 січня МОН та Британська
Рада підписали меморандум,
у якому визначили пріоритети
співпраці до 2024 року. Документ підписали міністр освіти і
науки України Ганна Новосад та
генеральний директор міжнародної організації „Британська
Рада” Кіран Дівейн у штаб-квартирі Британської Ради в Лондоні
в межах Education World Forum.
Йдеться зокрема про викладання
і вивчення англійської мови, вдосконалення підготовки вчителів
англійської мови у ЗВО, розроблення національних професійних
стандартів для вчителів іноземної
мови та систем оцінювання рівня
володіння англійською мовою
серед учнів та студентів згідно
з рекомендаціями Ради Європи.
Конкурсна комісія визначила
склад зимувального загону
ювілейної, 25-ї Української
антарктичної експедиції (УАЕ).
Його особливості: наполовину
складатиметься з новачків, буде
наймолодший за всі роки, до нього, як і до попередньої команди,
увійдуть 2 жінки. Загін вирушить
на станцію „Вернадський” у березні 2020-го і працюватиме там
упродовж року.
За матеріалами
інформагенцій, МОН
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23 цей день в історії

ЗЛОЧИН, ЯКОМУ НЕМА ПРОЩЕННЯ
99 років тому совітська репресивна машина
вчинила черговий злочин супроти української
культури — 23 січня 1921 року убито композитора,
хорового диригента, громадського діяча,
педагога, автора хорових обробок українських
народних пісень, зокрема, всесвітньо відомого
„Щедрика” Миколу Леонтовича.
Обставини цього злочину довго приховували
або подавали неправдиві версії, намагаючись
нав’язати думку про
побутове вбивство грабіжником чи заїжджим
„петлюрівцем”. Але шила
в мішку не сховаєш, як
гласить народна приповідка. Українці не йняли
віри цим вигадкам і з часом правда відкрилася.
Уже в незалежній Україні завідувачка відділу
обласного краєзнавчого
музею Лариса Семенко
віднайшла щоденник знаного українського письменника Степана Васильченка, у якому, зокрема,
йшлося про те, що один
із найближчих друзів Миколи Леонтовича і дослідник його творчості Гнат

Яструбецький записав зі
слів батька композитора
свідчення про це жахливе
вбивство.
Зокрема, дослідник
розповів письменникові,
а той записав у своєму
щоденнику, що в суботу
9 січня (22-го за новим
стилем) 1921 року композитор був у Тульчині
(Вінниччина. — Я.В.). На
прохання сестри Вікторії
Микола Леонтович поклав на ноти „Заповіт”
Шевченка. Під вечір, у той
же день, він приїхав кіньми у Марківку до батька.
Ще не встигли обмінятися
новинами, як на подвір’я
в’їхала підвода. „Була
шоста година вечора по
сонцю, — цитував отця
Дмитра Леонтовича Гнат
Яструбецький. — До хати

зайшов молодий, 22–23-х
років, середнього зросту
чоловік. Темний блондин,
без вусів і бороди. Руки
мав холені, з довгими
пальцями. Гарно вбраний.
Пальто з овечим коміром.
На голові кепка. Розмова
російська, солдатська.
Попросився переночувати”.
Прибулий казав, що
в Марківці має „багато
діла”. Що він чекіст (інформатор). Проводить
боротьбу з місцевим бандитизмом. Пропонував
роздивитися документи
з печатками Гайсинської
ЧК. Називав себе на прізвище Гріщенко (Афанасій
Грищенко — Я.В.).
„Звук пострілу розбудив отця. Була 7.30 ранку.
На ліжку під вікном сидів

напівзігнутим Леонтович і зляканим голосом
допитувався: „Що це,
вибух?” Промовивши ці
слова, впав на подушку.
Над його ліжком стояв
Гріщенко. Він був босий,
в одній білизні. У руках
тримав зброю, викидаючи стріляну гільзу. Дома
ще були сестра композитора Вікторія і донька
Галина. Їм, як і батькові
композитора, незваний
гість позв’язував руки. Він
одягнув на себе напівкожушок, який носив батько
Леонтовича. Лаявся брудними словами. Вимагав
грошей. На очах у всіх
витрушував все з гаманця Миколи Дмитровича.
Забрав 5000 карбованців різною валютою. Все
поперекидав у будинку.
Шукав речі. І з речами
вийшов. У цей час Леонтович лежав нерухомо з
розплющеними очима.
Рана була з правого боку.
Рвана рана... Леонтович
ще встиг сказати: „Тату,
я помираю”. Була восьма година ранку, неділя
10 січня (23-го за новим
стилем. — Я.В.) 1921 року.
Коли приїхав лікар, Леонтович був уже мертвий”.

29

КРУТИ, КРУТИ, ВАС НЕ ЗАБУТИ…
29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути відбувся
нерівний бій загону київських курсантів і козаків „Вільного
козацтва”, що загалом нараховував близько чотирьох сотень
вояків, із 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії
під проводом есера Михайла Муравйова.
Захисники Української
держави героїчно зустріли ворогів і зупинили їхній
стрімкий наступ, що дало
змогу українській делегації укласти Берестейський
мирний договір.
27 юнаків, які потрапили в полон, було стра-

чено. Перед смертю вони
заспівали „Ще не вмерла
Україна”.
Останки молодих
українців поховали на
Аскольдовій могилі в Києві. Голова Української
Центральної Ради Михайло Грушевський наз-

вав юнаків, які загинули в
нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина
присвятив героїчному
вчинкові вірш „Пам’яті
тридцяти”.
Про крутянців радянська влада впродовж
десятиліть замовчувала,

але не змогла стерти з
людської пам’яті подвиг
юних героїв. „Аудиторія”
не один раз розповідала про героїзм курсантів, зокрема публікувала
історичні дослідження
світлої пам’яті кандидатки історичних наук
Ганни Кос. 2006 року на
місці бою під Крутами
встановлено пам’ятник.
А минулого року вийшов
український історичний
фільм-екшн режисера
Олексія Шапарєва „Крути 1918”.
Рубрику провадить
Ярослава ВЕЛИЧКО
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свічка пам'яті

ДЛЯ ТИХ, ХТО КАЖЕ, ЩО МОВА НЕ МАЄ
ЗНАЧЕННЯ
Минулого року в українському місті Бахмуті вбито волонтера Артема Мірошниченка, який відповів українською мовою. На жаль, це не перший випадок у незалежній Україні, коли вбивають за мову — 8 травня 2000-го у Львові за українську
пісню жорстоко побили композитора Ігора Білозіра, який за двадцять днів після того
помер у лікарні.
А ще мені пригадався талановитий поет, студент Харківського національного
університету ім. В. Каразіна Олесь Степаненко, якому 2002 року „невідомі” завдали тяжкої черепно-мозкової травми, після чого він довго лікувався й тоді переміг
смерть. Але… вночі 29 грудня 2004-го 20-річний поет загинув під колесами швидкого потяга.
Для тих, хто скаже, що це випадковість, — кілька віршів юного поета.

20 рядочків про
українців на
Українському
телебаченні
Чужі пісні, чуже кіно,
І чужі герої,
Чужа слава і реклама,
Чужі мордобої,
Чужа мова, чужа віра,
Чужі ідеали,
Чужа правда… А своє де?
І сліду не стало.
Під час посту, до Різдва ще
Новий рік святкують.
Все міцне і все скоромне
П’ють, їдять, жирують.
У Різдво Христове світле
Про тигра торочать.
Гороскопами чужими
Голови морочать.
Ще й кричать: „Ми варті жити,
Як в Європі люди”.
Та яке майбутнє може
Бути у Іуди?
1998 р.

Дві мови
Я телеканали
По черзі вмикаю.
Мови, що лунають,
З сумом зіставляю.
Українська мова
Українців любить.
Російську постійно
Від усіх нас нудить.
Українська мова
Державу будує.
Російська затято
Зроблене руйнує.
Українська мова

Кличе до роботи.
Заклика російська
На страйк із суботи.
Українська мова
Потерпіти годна,
Верещить російська,
Що весь час голодна.
Українська предків
Славних поминає.
Російська їх пам’ять
Брудом обливає.
Українська мова
Чеснотами сяє.
Російська бридоти
І брехні навчає.
Українська прагне
Нам майбутнє дати.
Обіця російська
Нас перестріляти.
Справжні українці
Люблять мову рідну.
Перевертні й зайди?
Ті — окупаційну.
24 серпня 1997 р.

Жарт?
Чи ви чули, люди добрі,
Як Гарант пожартував?
Рік Росії в Україні
Путіну пообіцяв!
Що це — напад амнезії?
Чи не в курсі чоловік?
Той російський рік триває
В нас уже четвертий вік!!!
Ну коли вже наші Кучми
Глянуть в український бік?
України в Україні
Проголосять хоча б рік???!!!
2001 р.

Останній вірш
Нема майбутнього у мене,
На превеликий жаль — нема.
Єдине, що мене чекає, —
Могильний холод і пітьма.
Не стать мені уже поетом.
Мені уже ніким не стать.
Я гину! Гину!! Гину!!! Боже!
Мені вже нічого чекать?
Вже не створю більш ні рядочка
Я віршів — цих маленьких див,
Так званих друзів заспокою
І не так званих ворогів.
І сам навіки заспокоюсь.
Нічого в світі не зроблю.
Як свічечка за п’ять копійок,
Ледь спалахнувши, догорю.
2002 р.
Підготувала
Ярослава ВЕЛИЧКО
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ПОЛІТЕХНІКА — ПЕРШИЙ ВИШ ІЗ
ЕЛЕКТРОННИМ СТУДЕНТСЬКИМ КВИТКОМ
Електронний студентський квиток у смартфоні — більше,
ніж цифрова версія „традиційного” студентського
пластикового квитка. Це фактично окремий додаток для
студента. Новий крок у майбутнє та невід’ємний атрибут
сучасності.
Реалії XXI століття свідчать про те, що
смартфон у руках = сучасна людина, тож електронний студентський
квиток невдовзі стане
мастхевом для сучасного
студента, який прагне йти
в ногу з прогресом. Доки
Міністерство цифрової
трансформації України
планує розробити та запровадити в Україні електронний студентський
квиток, який існуватиме
у вигляді спеціального
додатка для студентів,
Львівська політехніка
вже зробила кроки для
його впровадження. Ще
2017 року Політехніка
спільно з „Приватбанком”
запровадила пілотний
проєкт, що отримав назву „Digital Студентський
квиток”. В його тестуванні брали участь студенти
університету, а найактивніші юзери отримали но-

венькі смартфони у подарунок від банку.
Як розповів проректор
із науково-педагогічної
роботи та інформатизації,
професор Павло Жежнич,
„наразі проєкт працює
в Політехніці та нещодавно отримав новий
інтерфейс, що повністю
дублює вигляд пластикового студентського квитка, проте про масштабну
цілковиту заміну плас-

тикового студентського
квитка на електронний
ще не йдеться, оскільки
проєкт потребує доопрацювання”.
Павло Іванович зазначив, що Політехніка — сучасний виш, який
дбає про своїх студентів,
саме тому вони й узяли
участь у проєкті. Адже,
за словами проректора,
пластикові студентські
квитки позбавлені чіпів,
що дозволяє легко їх підробити, що неможливо

зробити з електронною
версією. Так, до прикладу, справжність пластикового студентського
неможливо перевірити у
громадському транспорті чи під час купівлі квитків на культурні заходи:
книжкові форуми, музеї,
кінотеатри та багато іншого. Перевірка можлива
лише на сайті Єдиної державної електронної бази з
питань освіти, послугами
якої не завжди є можливість скористатись, тому
кількість шахраїв щороку
зростає.
Пан Жежнич відзначив, що спудеї активно
долучалися до тестувань
та неабияк зацікавилися новинкою.Функціонал
електронного студентського змінюватиметься
та щоразу наповнюватиметься новими можливостями, враховуючи
потреби закладу освіти й студентів. І з часом
цілком ймовірно зможе
повністю замінити пластиковий.
Наразі, як зазначив
проректор, проблема
полягає лише в тому, чи
затвердить Міністерство
освіти та науки України
цей квиток для всеукраїнського визнання.
Тож можна сміливо
заявити, що Політехніка
першою впровадила в
дію проєкт електронного квитка, хоч наразі він
і перебуває на стадії доопрацювання.
Анастасія ЗАДОРОЖНА

У

чому ж особливість електронного квитка? Як
зазначають на офіційному сайті банку:
• Імідж
вишу;

сучасного

• Підвищення цифрової компетентності
студентів і викладачів;
• Безпечна, сучасна
та безкоштовна функція для студентів і викладачів;
• Мобільність —
швидкий доступ до
документа;
• Безоплатний миттєвий випуск/перевипуск мобільного
студентського квитка;
• Актуальний розклад для студентів та
викладачів у смартфоні;
• Оплата навчання,
проживання, проїзду
тощо;
• Засіб комунікації
(можливість розміщувати оголошення про
втрату чи знахідку
квитка в інформаційному вікні);
• Пільги на проїзд.
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#ЯНЕЗАПІЗНЮСЬ: INSTABLOG
СВІТЛАНИ ЧАПЛІНСЬКОЇ
Чудово, коли молодь шукає себе: закінчує курси, відвідує
тренінги, бере участь у майстеркласах і пробує різноманітні
заняття у різних галузях. Все популярнішою стає галузь
блогінгу, особливо в Інстаграмі. Адже це простір, де кожен
може висловитись, показати свою оригінальність, поділитися
з іншими своїми ідеями. Це — безоплатна платформа
свободи, креативу та розвитку, яка відкриває перед юними
особистостями багато можливостей і розкриває їхню
індивідуальність.
Підписникам Світлани Чаплінської, студентки 4 курсу ІКТА, дуже
пощастило, адже ця талановита й щира дівчина
відверто розподає про
своє життя: публікує пости, знімає сторіс та робить фотографії. І це не
просто світлини на фоні
вечірнього Львова, книг
на полиці чи
букету квітів,
не фотографії у дзеркалі
дорогих ресторанів чи
на дитячих
майданчиках.
Контент її сторінки — унікальний.
Дівчина
зареєструвалася в Інстаграмі у 9-му
класі, коли платформа
тільки з’являлася. Тоді
вона постила звичайні
публікації: селфі з мамою, подругами на фоні
річки і дерев. Але в коледжі, після знайомства
з новими людьми, які
займаються фотографією, зрозуміла, що їй теж
подобається фотографувати, а ще більше — позувати на камеру. Коли
вона переїхала до Львова, Інстаграм продовжував розвиватися: з’являлися профілі користувачів із фотографіями в

одному кольорі. „Тоді я
вирішила робити щось
схоже. Пам’ятаю, що в
мене всі фотографії були
в одному білому кольорі:
або біла кофта, або стіна, або будівля. Відтоді
збільшилась кількість
підписників”.
Потім Світлана почала подорожувати, і,
окрім особистих фото
на фоні білої
стіни й кав’ярень Львова,
почала писати пости, як
та куди дешево доїхати і що там
подивитися.
Вона перейшла з теми
п о д о р оже й
Україною на
тему подорожей світом.
Нині нікого не здивувати
квитком за 10 €. Адже всі
знають, що є декілька напрямків зі Львова та Києва, якими можна дешево
літати. „Якось я купила
квиток у Словаччину за
1 грн і зробила про це публікацію. Цей пост став
найпопулярніший. Потім
цей квиток за гривню купило сім людей. І я подумала: „Це успіх!”. Я поїздила Європою, потім поїхала по Work and travel в
Америку. Але там створювала набагато менше

контенту. По-перше, я
працювала 12 годин щодня і в мене просто не
було часу, по-друге, не
було бажання, адже хотілося насолоджуватися
кожною секундою”.
„Я фільтрую те, що
публікую. Хочу постити
щось якісне, цікаве та
корисне. Адже сучасній аудиторії не цікаво,
як минає мій день; вони
не хочуть „вбивати свій
час”, читаючи, що мій
улюблений колір — жовтий. Раніше я шукала ідеї
на Pinterest, але нині ідеї
„приходять” самі. Мене
надихають подорожі й
люди, адже коли ти стоїш
на березі океану і маєш
у руках дошку для серфінгу, то контент з’являється сам. Я маю чимало
друзів-фотографів, які
набагато креативніші,
аніж я. Вони часто запрошують мене пофотографуватися”.
Найчастіше блогерка
використовує програми
для редагування фото ,
як-ось VSCO, Snapseed,
Lightroom. Здебільшого
вона не ретушує світлини, а просто робить кольорокорекцію. Естетика
інстаграмних фотографій
відійшла від того, аби
все було ідеально. Нині
більше цінують, коли на
світлинах є життя, динаміка, тому коли на фоні

декілька людей — їх не
замальовують.
Світлана має два
хештеги #одуванчиктріп
і #янезапізнюсь. #одуванчиктріп з’явився після першої самостійної
поїздки за кордон. Тоді
дівчина їхала зі своєю
найкращою подругою
святкувати її день народження. Вона мала дуже
мало часу і спішила на
автобус, тому вимила волосся, до кінця не висушивши його. Воно стало
схоже на кульбабу і подруга назвала Світлану
„одуванчик”. Відтоді дів
чина називає всі свої подорожі „одуванчик тріп”.
Хоча на важливі події
(іспити, співбесіди) студентка завжди приходить
вчасно, але на пари та зустрічі з друзями здебільшого запізнюється. Так
з’явився #янезапізнюсь.
Тому, плануючи зустріч
зі Світланою, потрібно
пам’ятати, що хоча б на 5
хвилин, але вона прийде
пізніше.
„Блогерам-початківцям потрібно знайти
щось, про що до них ще
ніхто не писав, привернути увагу. Я б не радила
починати lifestyle blog,
хіба ви живете у пустелі
й можете про це розповісти”.
Анастасія МИГИДЮК
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ЯКОЮ БУДЕ ЛЬВІВСЬКО-ITALIANA AMICIZIA
Наприкінці грудня у Львівській політехніці було створено
Центр італійсько-українського співробітництва
„Леонардо да Вінчі”. На сайті університету вже можна
ознайомитися з планом роботи Центру на цей рік. Більш
докладно про культурно-освітні взаємини двох країн
розповідає його керівник, працівник ЦІЗ, перекладач,
генеральний секретар Торгово-промислової палати
„Італія — Україна” Орест Василько.
— Уперше я побував в Італії
1996 року, вчився й працював у
ній. Італійці — особлива нація,
для них під час взаємодії дуже
важливий психологічний чинник:
якщо ви щирі й відверті, то здобудете їхню прихильність і довіру, —
каже пан Василько.
Невдовзі студенти-політехніки самі зможуть глибше пізнати
менталітет італійців, побувавши
на навчанні за обміном. Наразі в
Політехніці вчилося два італійці:
перший два місяці писав диплом,
другий продовжить навчання на
спеціальності „соціологія” наприкінці лютого. Щоб від вересня запустити програму обміну студентами, чекаємо на приїзд до нас

професора філософії університету Перуджі Марко Москіні.
— В Італії статус політехніки отримати важко, його мають
лише три ЗВО, — продовжує
співрозмовник. — Тому розширення співпраці з Політехнічним
університетом міста Торіно для
нас дуже престижне. Адвокат
(захисниця бійця Національної
гвардії України Ігоря Марківа),
президент італійської асоціації
молодих адвокатів Італії Марія
Крістіна Пазі вже відвідувала
Львівську політехніку. Щоб домовитися про визнання подвійних дипломів і обмін студентами,
вона подбає про візит ректора чи
проректора Політехніки в Торіно
до нашого ЗВО. Також в її планах
є побратимство регіону Кунео й
Львівської області.
У програмі — й обмін професорами. Паоло Корво, викладач
з італійського університету гастрономії, приїде до Львівської політехніки вдруге — викладатиме
тиждень. З фінансового Університету Кассіно завітає до нас і
Джузепе Ґраната. Взагалі, такі
навчальні візити доволі цінні для
іноземних викладачів — пізнання
нової країни й менші витрати. Поїздки фінансуватимуть їхні виші.
Лютий заповідається на доволі гарячий місяць: заплановано
приїзд ректора Університету народного права в Мілані Джованні
Нері — він має підписати угоду
про співпрацю, та візит Ріккардо Ферретті, президента Торгово-промислової палати „Італія —
Україна” — розроблено програму
онлайн-навчання, потрібна угода
про впровадження її в Політехніці.
У Львівській політехніці спільно з Global Security Agency (власник — Антоніо Інноченте) буде

створено науково-дослідницьку
групу в галузі телекомунікацій та
систем безпеки. Вона вивчатиме
спосіб передачі інформації на
великі відстані, в основі якого —
використання енергії морської
хвилі. Ця альтернатива інтернету
приваблива тим, що є абсолютно
захищена від дій хакерів — передані дані перехопити неможливо.
Проєкт фінансуватиме НАТО.
Львівська політехніка стане
партнером і в культурній співпраці — її студенти спільно зі „Студіа
Сидоніа Продакшн” зніматимуть
фільми про знаних особистостей
і монтуватимуть їх. Партнером
проєкту виступить архітектор
Ігор Кузьмак. За задумом цього
центру з виробництва документальних фільмів, який очолює
Лука Тровелессі, мають розробити навчальні курси з акторського
мистецтва, режисури, поспродакшн. Перші фільми по 45 хвилин розкажуть європейцям про
Соломію Крушельницьку й Захер
Мазоха.
Львівська політехніка буде
залучена й до участі в культурно-мистецькому заході „Місяць
італійської культури та мистецтва
у Львові”. Його організовуватиме компанія Квіріно Мартелліні
спільно зі Львівською облдерж
адміністрацією від 2 до 25 квітня.
Мистецькі заходи, в яких братимуть участь і „Віртуози Львова”,
заплановано в Пороховій вежі, а
конференції та зустрічі — в університеті. Наступного року місяць уже української культури
пройде в Італії.
Для реалізування освітнього
проєкту міланського університету, центру з виробництва фільмів,
для відкриття курсів італійської
мови, які вестимуть італійські
викладачі, будуть залучені кошти Європейського Cоюзу, чому
сприятиме Франческа Баллалі.
Від березня на сайті Львівської
політехніки діятиме сторінка Центру італійсько-українського співробітництва „Леонардо да Вінчі”.
З неї можна буде почерпнути
більше інформації про всі події.
Наталя ЯЦЕНКО
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„ПРОСТО РОБИМО МУЗИКУ, ЯКА НАМ
ПОДОБАЄТЬСЯ”
Орест Прус не пише пісні на злобу дня. Фронтмен
(до речі, випускник Львівської політехніки) гурту
NAVIGATOR пропонує слухачам роздуми про життя в
усіх його хитросплетіннях. Група з такою назвою існує
від початку 2017 року, до того — відома як CARBON.
Про її навігацію дізнаємося більше.

В

аші твори „Далеко” й „У горах бій” стали саундтреками до фільмів, а на „Інтим” й „На
тебе” знято кліпи… NAVIGATOR
уже в тому віці, коли, якщо порівнювати з розвитком дитини,
починається дорослішання.
Уже бачите свою унікальність,
відмінність від інших гуртів?
— Я не женуся ні за оригінальністю, ні за трендами. Щоб не пхатися у музично-бізнесові нетрі, де
„свій до свого по своє”, ми просто
робимо музику. Коли пишу текст,
мелодію, то орієнтуюся передусім
на те, що подобається мені. Крім
цього, у мене є коло людей, з якими раджуся, як створене мало би
виглядати.
Коли кажуть наша публіка… я
не задумуюся над тим, хто наша
публіка. Тішуся, що нас слухає
багато абсолютно різних людей і
кожен знаходить у нашій музиці
щось своє.

Ч

ому довелося змінити електронне звучання на поп-рок
і альтернативу? Чи легко далася така зміна музичного курсу?
— Коли з хлопцями створювали CARBON, ми хотіли мати продукт з елементами танцювальної
музики. Аранжувальник знав,
яким має бути наше електронне
звучання, але треба розуміти, що
таке клубна культура, не зі всіма
аспектами якої ми погоджувалися. У нічних клубах акцентують
на роботі ді-джея та дискотеці,
не завжди власники готові на додаткові витрати на живий колектив. Звичайно, гурти клубу теж
потрібні — для підтримки реноме
закладу і урізноманітнення подій.
Та ця потреба виникає рідше, ніж
нам би хотілося, тому в певний
час ми зрозуміли деяку неакту-

альність нашого починання. Усвідомлення цього і вихід із групи
аранжувальника-барабанщика
(зосталися я і гітарист) привело
до зміни музичного стилю. Але з
минулого ми взяли багато корисного, зокрема партії плей-беку,
який є хоч і недешевим, та зручним за сучасних умов постійного дефіциту вільних музикантів у
Львові.

Р

озкажіть про пісні і їх появу, зокрема про те, як вони
„виникають з повітря”.
— Так і відбувається: йду, їду,
просто собі щось мугикаю — і
вони з'являються. Правда, буває,
що хтось у колективі приносить
якусь ідею і шукаємо для неї відповідне звучання. Для мене основне у пісні — центральна зрозуміла фраза. Коли вона є, починаю
довкола неї „танцювати”, розвивати її — і врешті-решт фраза
стає піснею… Або не стає.

Ч

ерез що можете власну пісню „забанити”?
— Не стільки забанюю, скільки
призупиняю творчий процес. Бо
часто, скажімо, є перший куплет
і приспів, а другого куплету нема.
Якщо отак вистрелило, а потім
загальмувало, то відкладаю — насильно потрібного не досягнеш.
Буває, що ідею запишу на диктофон, згодом прослуховую і розумію — дурниці. Але це однаково
не даремно: зарядка для мізків,
а також деколи одна фраза чи цікаве слово зі записаного можуть
перетворитися в іншу пісню. Ще
залежить від настрою: сьогодні
думаєш „ось, це воно”, наступного дня — „ні, зовсім не те”. Відкладені пісні, коли приходить їх
час, переважно доробляю.

Маємо 20 пісень, які можна
почути на всіх музичних інтернет
ресурсах. До нашого репертуару
входять і пісні „Карбону” — дещо
ми переробили, дещо доробили.
Гадаю, що восени будемо презентувати дебютний альбом.

У

яких ще містах, крім Львова,
виступаєте? Чи є вже якийсь
план виступів на цей рік?
— Буваємо у Чернівцях, Франківську, Тернополі, Луцьку, Києві,
їздимо по обласних центрах... А
у Львові, так сталося, виступаємо
чомусь найменше, та незабаром
виправимо цю ситуацію. 24 січня виступатимемо у Docker Pub
разом із гуртом „МЕРІ”, маємо
кілька варіантів виступу на День
закоханих.. Про решту концертів
повідомимо на власній сторінці у
фейсбуці і на сайті navigatorband.
com.ua.

Я

кщо хтось хоче створити
гурт, то варто чи ні?
— Відмовляти від задуму нікого не буду. Варто пробувати й іти
вперед, бо це буде певний життєвий етап, і спогади про нього
можуть бути не гірші, ніж про студентські роки. Якщо вже бацила
творчості у комусь поселилась,
то він має пройти шлях творчого реалізування сам, набити свої
ґулі й зрозуміти, чи потрібне це
йому чи ні.
Наталя ЯЦЕНКО
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МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з ювілеєм доктора біологічних наук, професора кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та
біотехнології Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету „Львівська політехніка”

Вікторію Василівну
ГАВРИЛЯК.
Від щирого серця зичимо Вам міцного здоров’я, Божого благословення, благополуччя, оптимізму, невичерпної енергії,
щастя й нових творчих успіхів у Вашій освітній та науковій діяльності. Нехай життя буде світле й радісне, а дружні привітання додадуть життєвої наснаги у скарбничку душі.

Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, утілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.

З повагою, колектив кафедри

Як подати оголошення
в „Аудиторію”
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення
•	комерційного характеру: до 30 слів — 70,00 грн; від 30 до 60 слів — 140,00 грн;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
•	про загублені документи — 20,00 грн;
•	співчуття — 30,00 грн;
•	привітання: до 30 слів — 50,00 грн; від 30 до 60 слів — 100,00 грн.
Система знижок: більше трьох публікацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголошення — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.Тел. (0322) 258-21-33,
Е-mail: audytoriya@gmail.com

Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
диплом спеціаліста МБНХ № 012555
на ім’я: Кравчук Оксана Анатоліївна;
студентський квиток ВК № 12242922
на ім’я: Златкевич Аліна Миколаївна;
залікову книжку на ім’я: Осечко Назар Михайлович;
студентський квиток на ім’я: Рудник
Павло Романович;
студентський квиток на ім’я: Гресько
Ірина Русланівна;
студентський квиток на ім’я: Бомбурова Юліана Андріївна;
залікову книжку на ім’я: Воробій
Остап Любомирович;
студентський квиток на ім’я: Долинчук Владислав Ростиславович.

Ректорат Національного університету „Львівська політехніка” висловлює щирі співчуття професору
кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної
техніки Володимиру Павлишу з
приводу непоправної втрати —
смерті
матері.
Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом
із Вами та Вашими рідними у цей скорботний час. Неможливо словами загоїти біль та гіркоту від Вашого горя.

Колектив кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії ІХХТ Національного університету „Львівська
політехніка” висловлює глибокі
співчуття старшому лаборантові кафедри Оксані Ярославівні Смірновій
з приводу важкої втрати — смерті
матері.
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