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Великий український світоч, наш слав-
ний земляк Іван Франко, людина, яка 
все життя не переставала вчитися, 
котра знала 14 мов, перу якої нале-
жали сотні геніяльних літературних 
творів і наукових трактатів, пророче 
називав головними рушійними силами 
суспільного прогресу ― Дух, Науку, 
Думку й Волю. Саме це залишається 
надзвичайно актуальним і зараз ― у 
час, коли ми розбудовуємо свою дер-
жаву, якій нещодавно виповнилося 
дев’ятнадцять років. 

Нині особливо цінний є інтелекту-
альний потенціял нації, духовний стан 
нашої спільноти, її здатність мобілізува-
ти свій розумовий, вольовий і мораль-
ний ресурс, аби дати адекватну відпо-
відь сучасним глобальним викликам. 
Тому вкрай важлива роль вищої школи, 
освіти, попит на яку постійно зростає. 
Не хочеш відстати від життя ― вчися! 

Напередодні Дня знань бажаю всім 
студентам і викладачам Львівської по-
літехніки великого натхнення на шляху 
підкорення нових вершин, наполегли-

вости й терпіння, мудрости й розваж-
ливости. Переконаний, ваші здібності, 
талант, високі патріотичні почуття ста-
нуть запорукою нових визначних успі-
хів, якими пишатиметься Батьківщина. 
Знаю, що цьому сприятиме наполеглива 
робота з формування високих стандартів 
української освіти, забезпечення рівних і 
справедливих можливостей в її здобутті 
для української молоді.

Звертаюся у цей урочистий день до 
першокурсників. Сьогодні ви отрима-
ли змогу навчатися в одному з найкра-
щих і найпрестижніших університетів 
України ― славній і давній академічній 
Львівській політехніці. Пишайтеся тим, 
що ви увійшли в дружну й згуртовану 
політехнічну родину, бережіть і при-
множуйте її традиції й надбання. Ви 
― світла наша надія й наше майбутнє.

Національна традиція відвела юній 
інтелектуальній еліті одне з найвідпо-
відальніших місць у процесі творення 
і розбудови власної держави. Це не 
випадково, адже новизна, неформаль-
ність, незаангажованість думки моло-

дих неодмінно веде до поступу. Ваші 
успіхи та здобутки у навчанні, спорті, 
громадських справах, відповідальна 
громадянська позиція ― важливий 
доказ того. Творчо мислити, прагнути 
пізнавати незвідане, висувати перед 
собою досяжну мету і добиватися сво-
го ― таким має бути кредо сучасного 
студента. 

Тож налаштуймося на спільну не-
легку, але благодатну працю, плодами 
якої буде ваша фаховість, життєздат-
ність, громадянська й патріотична 
позиція. 

З усією теплотою серця висловлюю 
слова подяки нашим педагогам за їхню 
щоденну напружену творчу роботу. Ві-
таю й батьків наших студентів, зичу їм 
терпеливости й порозуміння зі своїми 
нащадками. 

Бажаю всім міцного здоров’я, щас-
тя і творчости!

Юрій БОБАЛО,
 ректор Національного універси-

тету „Львівська політехніка“,
голова ради ректорів Львівщини

Творчо мислити, пізнавати 
незвідане і досягати мети ― 
кредо сучасного студента

24 серпня українці відсвяткували 19 річницю незалеж-
ности своєї держави. Загалом святкування тривало 

п’ять днів ― з 20 по 24 серпня. А в переддень Дня неза-
лежности, 23 серпня, відзначили ще одне свято ― День 
державного прапора України. 

Урочистості розпочалися молебнями в церквах України. 
В столиці держави та в регіонах відбулися урочисті 

покладання квітів до пам’ятників визначним українським 
діячам ― Тарасові Шевченкові, Михайлові Грушевському 
та ин. У Львові квіти поклали до могил визначних діячів 
національно-визвольного руху, відвідали меморіял УГА, 
каплицю воїнів УПА, стелу борцям за волю України на Ли-
чаківському кладовищі та склали шану похованням вояків 
УСС та УПА на Янівському цвинтарі. 

Святкування були багаті на різноманітні фестивалі. Так, 
на Співочому полі в Києві відбувся фестиваль вишиванок, 
в якому взяли участь Олег Скрипка, Ніна Матвієнко, Тарас 
Чубай, Марія Бурмака, брати Капранови і Хома. До уваги 
глядачів представили і 360 рушників із колекції історико-
етнографічного музею „Козацькі землі України“. А на літній 
естраді Маріїнського парку пройшов фестиваль-конкурс зі 
створення композицій із повітряних куль „Кулі-Вулі“.

А в Луцьку до Дня незалежности України та 925-ї річниці 
першої згадки про це місто понад 2000 людей у вишиванках 
на головній площі „вибудували“ тризуб із хрестом. 

У Львові святкування доповнив Міжнародний фольклор-
ний фестиваль „Етновир“, у якому взяли участь фольклорні 
колективи з Індонезії, Сенегалу, Бразилії, Португалії, Іспанії, 
Польщі, Чехії та України. Біля Оперного театру відбулося 
міжнародне лазерне шоу, яке освітило місто під музичний 
супровід. У ньому взяли участь світлохудожники з п’яти 
европейських країн. Завершився День незалежности фе-
єрверками.

Урочисто відзначили і День державного прапора. У Тер-
нополі встановили рекорд України, розгорнувши національ-
ний символ завдовжки 9,5 км. Стяг тримали близько 2 тис. 
молодих людей ― ровесників Незалежности.

Також найдовшим прапором свого міста (900 кв. м) мо-
гли помилуватися кияни. А після урочистого розгорнення 
стягу від підніжжя козацької церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці і аж до озера, з якого бере початок ріка, під 
церковні дзвони люди одночасно випустили в небо 7518 
кульок жовтого та синього кольорів.

Н. П.

Перше вересня, День знань, ― це по-справжньому всенародне свято людяности 
й доброти, мудрости й надії, віри і любови. Хвилююче свято нових відкриттів та 

початку осяйного й нелегкого шляху до знань, наукового розуміння й бачення на-
вколишнього світу та нас сущих у ньому.

День незалежности України
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Іван Гаман, студент першого курсу Інституту інженерної механіки та тран-
спорту Львівської політехніки:

„Хочу відчути себе дорослою людиною“
Хочу відчути себе дорослою людиною і жити власним життям. На-
вчання в університеті — це вже зовсім не те, що в школі. Знаю, що 
студентське життя веселе.

Наталя Січевська, студентка першого курсу Інституту хімії та хімічних тех-
нологій Львівської політехніки:

„Прагну навчатися і розвиватися“
По-перше, вчитимуся. Я закінчила школу зі золотою медаллю, вчити-
ся люблю, хочу отримувати стипендію. В школі брала активну участь 
у художній самодіяльності, в Політехніці хотілося б також цим займатися.

Роман Мудрий, студент першого курсу Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Продовжити династію і опанувати цікаву 
професію“

Мої батьки вчилися в Політехніці — тато у Львівській, а мама і 
сестра — в Харківській. Я хочу продовжити політехнічну династію, 

знайти багато друзів, здобути хороші знання та опанувати перспективну професію, щоб 
потім мати гарну роботу й отримувати від неї задоволення.

[NOTA BENE!]

Тарас Череп, студент першого курсу Інституту комп’ютерних наук та інфор-
маційних технологій Львівської політехніки:

„Хочу отримати якісну освіту“
Думаю, що це буде дуже цікаве, насичене пригодами життя. Планую 
отримати якісну освіту, хочу знайти багато друзів, можливо, навіть 
другу половинку. Люблю грати на гітарі.

Тарас Пахолюк, студент першого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Нових вражень“
Хочеться нових вражень, бо для мене Львів — нове місто, нові люди. 
Я сам із Луцька, на архітектуру пішов через те, що вона мене дуже 
цікавить. Житиму в гуртожитку. Люблю спорт.

У Політехніці 
навіть дуб 
найкращий!

Цього року на Львівщині 
проходив Всеукраїнський 
конкурс „Національне дере
во України“, в якому взяла 
участь і Львівська політех
ніка. Адже вона має чим по
хвалитися: на подвір’ї перед 
її головним корпусом росте 
могутній білий дуб. Його 
батьківщина — Північна 
Америка. Діяметр стовбура 
сягає 1 м 43 см, висота — 
29 м. На конкурс Політехні
ка подала „родовід“ білого 
дуба та його світлину.

16 червня Державне управ
ління охорони навколиш
нього природного середо
вища у Львівській області 
підбило підсумки конкурсу. 
До Львівської політехніки 
надійшов лист за підписом 
заступника начальника 
Держуправління охорони 
навколишнього природного 
середовища у Львівській 
області С. Татуха, в якому 
йдеться, про те, що білий 
дуб зайняв перше місце у 
номінації „Естетичноцінне 
дерево Львівщини“. Від
тепер білий дуб підлягає 
охороні як цінна пам’ятка.

Катерина ГРЕЧИН

Чого Ви чекаєте  
від студентського життя?

Наталя Лупій, студентка першого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Це нова сходинка мого життя“
В мене таке передчуття, що студентські роки будуть цікаві, дадуть 
мені багато нових вражень, стануть новою сходинкою мого життя. 
Дуже цікаво, яка в мене буде група, одногрупники. Я брала участь 
в учнівському самоврядуванні, може, й в студентському самоврядуванні спробую себе. 

Опитувала Софія МАТВІЇВ
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— Романе Богдановичу, як проходи
ла цьогорічна вступна кампанія?
— Доволі складно, адже стільки змін 
до Правил прийому, різноманітних 
інструктивних листів із Міністерства 
освіти й науки, тлумачень окремих 
положень, змін кодів особливих 
умов вступу, контролю за кількістю 
поданих заяв та оригіналів у моїй 
практиці ще не було. Крім того, якщо 
в минулі роки, до прикладу, у нас 
були розділені всі процедури вступ-
ної кампанії (приймання документів 
до певної дати, вступні випробуван-
ня, творчі конкурси, зарахування), 
то цього року, в процесі приймання 
документів, доводилося одночасно 
проводити вступні випробування 
для окремих категорій вступників та 
творчі конкурси. Це також викликало 
певне напруження. Водночас постій-
но треба було готувати інформацію 
для міністерства. А коли вирішувало-
ся питання про продовження терміну 
приймання документів на п’ять днів, 
у нас інтенсивно працювали пред-
ставники з прокуратури. Їх, зокрема, 
цікавило, чому в нас великі черги, 
скільки людей приймає документи 
тощо.

— А були для того важливі при
чини?
— Думаю, що ні. Перших три дні 
абітурієнтів було й справді багато. 
Так, 15 липня ми прийняли майже 
1600 заяв, 16 липня — майже 1800. 
У вихідні абітурієнтів було менше, 
наступного тижня лише два дні після 
вихідних були напружені. Потім на-
пруження спало і в додаткові п’ять 
днів абітурієнти, зорієнтувавшись, 
забирали документи з одних напря-
мів підготовки й подавали на инші. 
До речі, план державного замов-
лення на денну форму навчання ми 
отримали аж 21 липня.

— Скільки подали заяв на державне 
замовлення?
— На денну форму навчання до 
нас надійшло 16006 заяв, на за-
очну — 573,  загалом — 16579. 

Тут я не враховую відокремлені 
структурні підрозділи університету: 
навчально-консультаційні центри, 
екстернат, Інститут підприємни-
цтва та перспективних технологій, 
коледжі.

— У пресі багато писали про абі
турієнтів, які мали високі бали, 
однак студентами жодного вишу 
не стали…
— На жаль, це так. На мою думку, 
ті абітурієнти, які мали високі бали, 
повинні були визначитися заздале-
гідь, й негайно нести свої оригінали 
документів до обраного вишу. На-
справді ж вони зайняли очікувальну 
позицію і приносили документи на 
шостий день, коли, як кажуть, поїзд 
уже поїхав: за рейтингом були зара-
ховані ті, хто вчасно подав оригінали 
документів. Мали, до прикладу, 
такий прикрий випадок на напрямі 
„міжнародна економіка“, де план 
державного замовлення — 20 осіб. З 
тих 20 осіб, яких ми рекомендували 
до зарахування (за умови подання 
оригіналів документів), це зробили 
аж… три вступники. В результаті, на 
шостий день ми відкликали зі списку 
тих 17 осіб, які не виконали умов за-
рахування, а на їхнє місце запросили 
тих, котрі були в списку нижче. Весь 
процес приймання був дуже прозо-
рий, тому ті, котрі не потрапили до 
Політехніки, звинувачувати можуть 
лише себе.

— Цього року абітурієнти всту
пали не лише за зовнішнім неза
лежним оцінюванням…
     — Якщо торік перелік конкурсних 
предметів для більшости напрямів 
підготовки складався з двох пред-
метів, то цього року — з трьох. Крім 
обов’язкової української мови, дру-
гим предметом на більшість наших 
напрямів підготовки була матема-
тика, а третій — за дуже широким 
вибором, враховуючи специфіку 
напряму підготовки. До прикладу, 
на гуманітарних напрямах були (за 
вибором) конкурсні предмети з 
іноземної мови чи історії України, 
на більшості напрямів підготовки 
— фізика, хімія чи іноземна мова, 
а на геодезію — фізика, іноземна 
мова і географія. Середній бал атес-
тата враховувався так само, як бали 
з одного конкурсного предмета. 
Щодо кількости  балів на напрями 
підготовки Інституту архітектури 
максимально можна було набрати 
1200 балів, на всі инші напрями під-
готовки — 800 балів.

— Які напрями підготовки корис
тувалися найбільшою популяр
ністю?
— Якщо орієнтуватися на кількість 
поданих заяв, то найбільшою по-
пулярністю користувалися напрями 
підготовки ІГСН. Так, на „документоз-
навство та інформаційну діяльність“, 
„соціологію та соціяльну роботу“ 
подали десь 22 — 24 заяви на міс-
це (при плані 20 місць державного 
замовлення), на „міжнародні від-
носини“ — майже 26 заяв на місце. 
Традиційно високий конкурс був 
на напрями підготовки ІНЕМ („між-
народна економіка“ — 23 заяви 
на одне місце). З технічних можна 
відзначити напрям „безпека інфор-
маційних і комунікаційних систем“ 
(майже 14,5), „програмна інженерія“ 
(9,5), „пожежна безпека“ (майже 8) 
тощо. В середньому за 56 напряма-
ми підготовки було приблизно 6 заяв 
на одне місце.

абітурієнт-2010

13 серпня офіційно завершилося зарахування абітурієнтів на навчання на державне замовлення до вишів 
України. Під час вступної кампанії Львівська політехніка була у числі найкращих університетів України. 

Про перебіг цьогорічної вступної кампанії розмовляємо з відповідальним секретарем Приймальної комісії 
Романом Брилинським

Вступна кампанія у Політехніці  
була прозора
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nota bene

Ліцензування спеціальності „Картографія“

Кафедра картографії та геопросторового моделювання Інституту геодезії 
Львівської політехніки проводить ліцензування спеціальності 8.070903 

„Картографія“ освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр“.
Час проведення ліцензування: вересень — жовтень 2010 року.
Головні потенційні замовники фахівців зі спеціальності „Картографія“ — 

підприємства й установи Державної служби геодезії, картографії та кадастру, 
Національне Космічне Агентство України, Держкомзем України, підприємства, 
установи та організації різних форм власности туристично-рекреаційного спря-
мування.

С т уд е н т и ,  я к і  н а в ч а ю т ь с я  н а 
б’юджетній формі, отримують сти-
пендію. Звичайна стипендія становить 
530 грн. Її отримують усі першокурс-
ники впродовж першого півріччя, 
а також инші студенти, які мають 
рейтинг 71 — 87 балів. Відмінники 
навчання, тобто ті, які мають рейтинг 
88 — 100 балів, отримують підвищену 
стипендію. На сьогодні це 590 грн. 
Дещо инша стипендія у студентів 
прикладної фізики. Для них звичайна 
становить 625 грн. 40 коп., а підви-
щена — 696 грн. 20 коп. 

Найкращі студенти, в здобутку 
яких, крім відмінного навчання, — 
наукова робота й активна громадська 
діяльність, із третього курсу можуть 
отримувати іменні стипендії. У Львів-
ській політехніці їх чимало. Стипендія 
Президента України — 1000 грн., 
стипендія Верховної Ради України — 
638 грн. 40 коп., стипендія Кабінету 
Міністрів — 615 грн., іменні стипендії 
Політехніки — 720 грн., Вченої Ради 
університету — 740 грн., Ю. Рудавсько-
го — 925 грн. 50 коп.

Підготувала Ірина МАРТИН

варто знати

Які бувають стипендії

— Чи багато пільговиків навчати
меться у Політехніці?
— Цього року їх є менше, ніж торік. 
Мабуть, тому, що міністерство з само-
го початку задекларувало, що піль-
говик може визнаватися таким лише 
тоді, коли подав оригінали докумен-
тів на один-єдиний напрям підготов-
ки. За таким принципом ми приймали 
документи перших три — чотири дні. 
Потім прийшов лист із міністерства, в 
якому допускалася така пільга на три 
напрями підготовки... А добре те, що 
вперше була введена квота на пільго-
виків: на всі напрями підготовки ми 
мали право набирати їх не більше, 
ніж 25 відсотків від державного за-
мовлення. Крім того, Міністерство 
освіти й науки вперше надіслано нам 
інформаційний перелік документів, 
що засвідчують пільги. Як завжди, 
не обійшлося без „ложки дьогтю“: 
дітям-сиротам, окрім свідоцтва про 
смерть тата й мами, треба було при-
нести ще й витяг із реєстру відповід-
ної служби, яка веде такий облік.

— Державне замовлення залишило
ся на рівні минулого року чи є зміни?

— Цього року воно було дещо збіль-
шене. В Політехніці на стаціонарі на-
вчатиметься 2588 першокурсників. 
Окрім того, до 25 серпня приймали 
документи від абітурієнтів на комер-
ційне навчання.

— Вперше Політехніка прийняла 
на бакалаврат абітурієнтів на 
напрям підготовки „журналісти
ка“…
— У нас є ліцензія на цей напрям 
підготовки, тому вирішили готувати 
журналістів, які могли б згодом до-
бре орієнтуватися в технічних галу-
зях. Маємо відповідну матеріяльну 
базу, викладачів. Здобувати фах 
студенти будуть за кошти фізичних і 
юридичних осіб.

— Ви задоволені цьогорічним на
бором?
— Задоволений, бо виконали дер-
жавне замовлення, адже за інфор-
мацією, навіть потужні виші в Цен-
тральній і Східній Україні мали про-
блеми з набором таких абітурієнтів. 

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН

коротко

28 липня Кабінет Міністрів відмінив 
іспит із української мови (за про-
фесійним напрямом) під час вступу 
до аспірантури та кандидатський 
іспит з мови для отримання ступеня 
кандидата наук. А в кінці серпня МОН 
прийняло рішення провести всеукра
їнську олімпіяду учнівських робіт з 
астрономії, а також з російської мови 
й літератури в 2010/2011 навчально
му році, заявив міністр Дмитро Табач
ник. Він відзначив, що якщо олімпіяда 
з астрономії проводитиметься у 
зв’язку з пропозиціями міжнародних 
організацій, то олімпіяда з російської 
мови й літератури є ініціятивою, ви
словленою всередині країни.

Президент Віктор Янукович надав 
статус національних Миколаїв-
ському державному університету 
ім. В. Сухомлинського, Одеському 
державному медичному універси-
тету і Кременчуцькому державному 
університету ім. М. Остроградського. 
Як ідеться в указах глави держави 
від 21 серпня, статус наданий за ва
гомий внесок у розвиток національ
ної освіти і науки, а також врахову
ючи загальнодержавне і міжнародне 
визнання їхньої діяльности.

Уряд зобов’яже усі виші до 1 січня 
2011 року створити центри сприяння 
працевлаштування студентів і ви-
пускників, йдеться в проєкті розпо
рядження Кабінету міністрів України 
„Про заходи щодо підвищення рівня 
працевлаштування випускників ви
щих навчальних закладів“. Відповід
ний документ розглянули 27 серпня 
на розширеному засіданні уряду з 
питань подальшого розвитку освіти.

Зменшення годин, рекомендованих 
для вивчення низки пріоритетних 
предметів у школі, передбачене до-
датком до листа Міносвіти №1/9-543 
від 10 серпня 2010 року, містить 
загрозу, переконана народний 
депутат, голова підкомітету з питань 
базової освіти профільного комітету 
парламенту Леся Оробець. „До при
кладу, на вивчення української мови 
у старшій школі на рівні стандарту, 
академічному та профільному рівнях 
у 12річній школі передбачалося 
відповідно 4, 6 та 12 годин. Тепер 
на це Міносвіти „не шкода“ 2, 4, 8 
годин“, — підсумувала депутатка. 

За матеріялами Львівського порталу, 
proUA, zaxid.net
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студент — студентові

Налаштуватися на 
працю слід з перших 

днів

Після врочистого посвячення в сту-
денти настають будні. Навчання 
розпочинається з повторення шкіль-
ної програми. І навіть йому, вчо-
рашньому срібному медалістові та 
абітурієнтові з високим рейтингом 
незалежного оцінювання, викладачі 
відкривали деякі теми, які, за їхніми 
словами, треба було знати зі школи.

― Ця двотижнева підготовка по-
трібна, насамперед, самому першо-
курснику, — вважає Роман. — Ніхто 
нікого не перевіряє і не опитує, 
однак раджу не ставитися до цього 
легковажно, адже певні прогалини в 
знаннях виявляться дуже скоро. І тоді 
треба буде наздоганяти пропущене 
самотужки. 

А потім починається справжнє 
університетське навчання. Студенти 
часто плутають терміни, викладачів 
називають учителями, а пари — 
уроками. З’являється багато нових 
дисциплін, розпочинаються лекції, 
практичні, лабораторні. На лекціях 
викладач читає тему, а студенти по-
винні не просто сидіти, а уважно все 
конспектувати. На практичних від-

бувається засвоєння матеріялу, а на 
лабораторних — його закріплення. 
Вже з перших тижнів викладачі опи-
тують студентів, перевіряють, як вони 
опановують теми, як розв’язують 
задачі, як ведуть свої конспекти, і оці-
нюють набуті знання за п’ятибальною 
шкалою. На поточних опитуваннях 
обов’язково треба набрати відповід-
ну кількість балів. Тому з перших днів 

доведеться вчитися і заробляти бали, 
бо від них також залежить семестро-
ва оцінка.

Найважчий перший 
семестр

Після восьми тижнів навчання роз-
починаються модулі. Тоді викладач 
оцінює студента за вивченими те-
мами. Потім знову навчання триває 

вісім тижнів, настають другі модулі. 
І лише після цього розпочинається 
перша сесія.

― Якщо заробити добрі бали на 
модулях, іспити можна не складати. 
Тож коли инші складатимуть сесію, 
ти відпочиватимеш, — радить Роман 
Ференсович. — Модуль складати лег-
ше, адже на ньому викладач оцінює 
студента лише за темами, які вивчали 
впродовж восьми тижнів. А на сесії 
доведеться демонструвати знання, 
набуті за весь семестр.

До слова, всі модулі та іспити 

проводять у письмовій формі, лише 
після цього — усна компонента, на 
якій можна збільшити загальний бал. 

― Романе, скільки балів треба на
брати на модулях, щоб не йти на 
іспит?
― Усе залежить від бажань і можли-
востей студента. Скажімо, якщо він 
хоче отримати „відмінно“, мусить 

мати понад 88 балів, якщо „добре“ — 
понад 71 бал… Основну частину теми 
найкраще опановувати на лекціях, 
адже викладачі пояснюють усе стисло 
і зрозуміло. Коли треба використати 
додаткову літературу, раджу ходити 
до бібліотеки та користуватися інтер-
нетом. 

Роман каже, що у першому семе-
стрі більшість дисциплін він склав 
за модулями, здобув рейтинг 92,2 

бала зі 100 можливих і впродовж 
наступного півріччя отримував уже 
підвищену стипендію. Те ж саме він 
повторив у наступному семестрі, тому 
в першому півріччі другого курсу під-
вищена стипендія йому гарантована. 
Однак студент вважає, що все-таки 
найважчий перший семестр, бо треба 
звикнути до нових вимог, навчально-
го навантаження, тобто до студент-
ського життя. Зрештою, в другому 
семестрі навантаження було значно 
меншим. Отже, можна сказати, що 
перший семестр для першокурсни-
ка — це своєрідне випробування, 
яке він повинен пройти, щоб стати 
справжнім студентом. Роман розпо-
відає, що серед його однокурсників 
були й такі, що не змогли дати раду 
з навчанням, тому змушені були по-
прощатися зі студентським життям.   

― Як треба вчитися, щоб бути 
успішним студентом?
 — Насамперед треба виробити в 
собі витримку, цілеспрямованість, 
натхнення, не боятися ставити собі 
мету і вперто йти до неї. Перешкоди 
завжди будуть, але раджу не опуска-
ти рук. Треба морально підготувати 
себе, що на першому курсі буде най-
важче. 

Ірина МАРТИН

Торік у перші вересневі дні першокурсник Інституту енергетики і систем керування 
Роман Ференсович на сторінках „Аудиторії“ розповідав про те, чому він обрав 

Львівську політехніку, чому вирішив здобувати спеціяльність „електротехніка та 
електротехнології“. Сьогодні він — успішний студент і ділиться власним досвідом, як 
подолати важливу сходинку між школою і вишем, як адаптуватися до нових навчаль-
них вимог і мати високий рейтинг, з тими, хто щойно переступив поріг університету

Рецепти успішного навчання

Вже з перших тижнів викладачі опитують студентів, 
перевіряють, як вони опановують теми, як 
розв’язують задачі, як ведуть свої конспекти, 
і оцінюють набуті знання за п’ятибальною шкалою.

Перший семестр для першокурсника —  
це своєрідне випробування, яке він повинен 
пройти, щоб стати справжнім студентом.



7ч. 23-24 (2703-2704)
31 серпня — 8 вересня 2010 [СТУДІЇ]

Інтернет — усім
В університеті інформаційними технологіями займаються 
дві спеціялізовані структури: Центр технічної експлуатації 
засобів технічної інформації (телекомунікаційна складова, 
зокрема інтернет у студмістечку) та Центр інформаційного 
забезпечення (надання послуг у сфері ІТ, зокрема, інфор-
матизація та комп’ютеризація в університеті).

При зарахуванні на перший курс університету кожен 
першокурсник автоматично отримує логін і пароль доступу 
у всесвітню та локальну мережі для користування інтер-
нетом і внутрішніми ресурсами університету (віртуальне 
навчальне середовище, системи доступу до персоніфікова-
них даних, електронна пошта). Інформацію про ці ресурси, 
себто так звану „пам’ятку першокурсникові“, підготував для 
розміщення на веб-порталі Львівської політехніки Центр 
інформаційного забезпечення.

Інформаційна довідка. На сьогодні ЦІЗ (керівник — Ан-
дріан Піскозуб) містить у штаті 47 працівників і поді-
лений на кілька відділів: адміністрування інформаційного 
сере довища; відділ програмування та розробки програм-
них продуктів; відділ супроводу класів інформаційно-
навчального комплексу; технічний відділ; лабораторія 
інноваційних навчальних технологій.

― Інтернет у нас не авторизований, — розповідає Андріан 
Піскозуб. — Тобто якщо першого вересня студент хоче за-
йти в університет і користуватися інтернетом, він може це 
зробити, для цього не потрібен пароль. Водночас до кінця 
вересня разом із деканатами формуємо персоніфікований 
доступ, тоді студенти отримають доступ до авторизованих 
ресурсів. Кожному користувачеві на комп’ютер виділяється 
один мегабіт на секунду для навчальних та наукових цілей. 
Сьогодні в рамках внутрішніх інформаційних ресурсів сту-
дент має доступ до віртуального навчального середовища, 
зокрема до електронних конспектів лекцій, підручників. 
Тобто сьогодні інтернет став джерелом не лише дозвілля, 
а засобом для пересування в сучасному середовищі. У 
перспективі ми будемо мати співпрацю в мережі УРАН, 
GEANT з навчальними закладами, які надаватимуть нам 
доступ до певних електронних джерел (підручники, книжки 
тощо). Зараз інтернет для студентів у кампусі університету 
безлімітний і безкоштовний. Львівська політехніка питання 
щодо забезпечення коштів на надання інтернету вирішує 
самостійно.

Кожному — по комп’ютеру

На території кампусу Львівської політехніки мережа до-
ступна власникам ноутбуків, у комп’ютерних класах, а від-
недавна — і в Інформаційно-навчальному комп’ютерному 
комплексі (ІНКК). Він розташований на ІV-V поверхах 
студентської бібліотеки (вул. Митрополита Андрея, 1). На 
сьогодні він містить близько 260 робочих комп’ютерних 

місць. Має ряд ліцензованих програмних продуктів. Сту-
денти, які навчаються в ньому, мають змогу працювати 
з цілим спектром ресурсів. Там є також покриття Wi-Fi 
(ІІ — ІV поверхи), вільний вихід в інтернет, та клас для само-
підготовки. Окремо є кімната, де можна прийти з ноутбуком 
і підключитися до мережі.

― Наразі вирішується питання роботи ІНКК після 18.00. 
Вже є зміни в штатному розписі, збільшена кількість пра-
цівників ЦІЗу, сподіваюся, незабаром буде можливість 
працювати з самого ранку до пізнього вечора, — додає 
Андріан Піскозуб.

Віртуальне навчальне середовище

У Львівській політехніці вже два роки поспіль викладачі про-
ходять стажування і розробляють для своїх курсів віртуальне 
навчальне середовище (ВНС). Вони активно впроваджують 
ВНС у навчальний процес, практикують роботу зі студентами 
в електронній формі. Частина викладачів працює зі систе-
мою опен-тест — аудиторне тестування в комп’ютерній 
формі. Студент може проходити декілька таких пробних 
тестів заочно, тобто перевірити свої знання, а потім уже 
складати тести в присутності викладача. Не виключено, 
що незабаром студент, який, до прикладу, захворів, зможе 
он-лайн проходити опен-тест, навчатися через віртуальне 
навчальне середовище (мати доступ до своїх дискових 
ресурсів, складати лабораторні тощо).

Контроль

Цільове використання ресурсів інтернету, ПК, в цілому 
комп’ютерних систем — одне з найскладніших питань, яке 
стоїть на порядку денному.

― На сьогодні впроваджується ряд рішень, які мають на 
меті передовсім забезпечити захист інформації від вірусів, 
від атак тощо, — підсумовує керівник ЦІЗу. — Зараз готуємо 
правила роботи в мережі. Думаю, це буде індивідуальний 
підхід, який вимагатиме обов’язкового дотримання правил 
усіма користувачами. Але все це вимагає певних затрат.

Тетяна ПАСОВИЧ

інформаційні технології

В нашу інформаційну добу студент носить під пахвами не книжку, а ноутбук, замість переписування конспек-
тів копіює їх, не пише реферати від руки, а інформацію шукає в інтернеті. Студенти Львівської політехніки 

мають можливість також освоювати й використовувати інформаційні технології 

Інтернет — невід’ємний атрибут  
студента ХХІ століття
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Ще практично не почавши навча-
тися, упродовж вересня усі сту-

денти першого курсу знайомляться 
з університетською бібліотекою. 
Відповідно до графіку (на кожен 
інститут виділяється кілька днів), 
першокурсники за студентськими 
квитками записуються в приміщенні 
на вулиці Митрополита Андрея, 1. 

Бібліотека переходить 
на комп’ютеризоване 

обслуговування

Завсектором обслуговування перших 
курсів Дарія Вишнякова:

― Раніше ми просто вводили дані 
з формулярів у електронну базу, а 
вже цього року в нас електронне 
обслуговування, у залах поставили 
сканери для зчитування штрих-кодів. 
Ціле літо наносили штрих-коди на 
всю літературу. Щоправда, поряд із 
електронними формулярами запов-
нюємо й паперові, тому що наразі 
не вирішили проблему, як студент 
має поставити електронний підпис. 
Так що першокурсників записують 
одночасно двоє бібліотекарів.

За її словами, „першачки“ завжди 
записуються в бібліотеку масово, 
книжок беруть багато. Їх забезпе-
чують літературою на 90 %. Згодом 
студенти уже приходять у бібліотеку 
в міру необхідности. При цьому 
читальні зали не пустують, спудеї 
активно їх відвідують. Комп’ютер не 
замінив книжку. 

Інформаційна довідка

Науково-технічна бібліотека Львів-
ської політехніки (директор — Олек-
сандр Шишка) — одна з найбільших 
серед вищих навчальних закладів 
України. Заснована одночасно з пер-
шою в Україні Технічною академією 
(тепер Національний університет 
„Львівська політехніка“), зараз кни-
гозбірня володіє приблизно двох-
мільйонним книжково-журнальним 
фондом. У бібліотеці на вулиці Про-
фесорській, 1 — наукова література 
з технічної та природничої тематики, 
довідково-бібліографічні видання, 
журнали, неопубліковані матеріяли. 
Приміщення на Митрополита Ан-
дрея, 1, з якого починають знайом-
ство із бібліотекою першокурсники, 
містить зали з економічною, сус-

пільною та художньою літературою, 
при потребі можна ознайомитися з 
нормативно-технічними документа-
ми від 1981 року, будівельними нор-
мами і правилами. В Інформаційно-
навчальному комп’ютерному комп-
лексі закріплено два зали за бібліо-
текою: електронний читальний 
та гібридний. Завдяки співпраці з 
бібліотекою Вернадського доступний 
онлайн ресурс „Україна наукова“, де 
дуже багато українських наукових 
журналів представлені повнотек-
стово. Є також доступ до іноземних 
наукових баз даних.

― Книжково-журнальний фонд бі-
бліотеки містить приблизно 400 000 
періодичних видань, десь 1300 
книжок, — розповідає заступник 
директора книгозбірні Ірина Бєлоус. 

За її словами, зараз складна ситу-
ація з придбанням нової навчальної 
та наукової літератури:

― Отож говорити, що студенти 
повністю забезпечені навчальною 
літературою, не можна. В цьому 
плані нас добре підтримує видав-
ництво Львівської політехніки, від 
них отримуємо підручники, які там 
видаються.

У читальному залі

Робочий день у бібліотеці почина-
ється з того, що ще перед десятою 
(початок роботи) під дверима чекають 
студенти, розповідають бібліотекарі. 
Зазвичай спудеям потрібні книжки 
вже на другу пару і вони чекають, аби 
швиденько взяти та скопіювати по-
трібну інформацію. Але найбільший 

наплив студентів з 12 до 16 години, 
инколи приходять і 17:30, і 18:05 (бі-
бліотека в робочі дні працює до 18:00, 
в суботу — до 15:00). Влітку студентів 
менше, але приходять викладачі, на-
приклад, готувати нові курси.

Заходжу в читальний зал техніч-
ної літератури. Чую „пікання“, як на 
касі в супермаркеті. Це студенти-
п’ятикурсники здають книжки. Бі-
бліотекар Валентина Кочіашвілі 
сканером зчитує штрих-коди. Стар-
шокурсникам не відмовляють в 
обслуговуванні й у вересні, коли 
записують у бібліотеку першокурс-
ників. Через це бібліотекарі часто 
працюють навіть без обіду. Так само 
напружені дні під час сесії.

― Беруть багато книжок — і по 
5, і 10. Переглядають задачники, 
лабораторні роботи, методичні вка-
зівки передовсім, — розповідає пані 
Валентина. — Ми їм допомагаємо із 
електронним каталогом, підшукову-
ємо літературу, адже студенти, на 
жаль, не навчені працювати з катало-
гами. Приходять просто з проханням, 
що їм потрібна книжка з такого-то 
питання. Наприклад, кажуть: потріб-
но щось по напівпровідниках. Вони 
погано записують, коли викладач 
диктує назву, автора книжки, плута-
ють автора з редактором тощо.

До робочого столу Валентини 
Кочіашвілі підходить читач. Бібліо-
текар вводить у комп’ютер номер 
студентського (номер читацького та-
кий самий), на екрані розгортається 
картка студента. Крім іменних даних, 
зазначено напрям, спеціяльність, за 
якими читач навчається. Можна по-

книгозбірня

Комп’ютер книгу не замінив
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наш календар
1 вересня — День знань.

Пам’ятні дати
31.08.1919 — об’єднані українські вій-
ська УНР і УГА здобули Київ.
31.08.1942 — помер Стефан Банах, 
відомий математик, який закінчив 
Львівську політехніку, один із творців 
сучасного функціонального аналізу.
1.09.1939 — початок Другої світової 
війни.
1.09.1996 — в Україні введено націо-
нальну одиницю грошей — гривню.
1.09.1997 — помер Борис Балінський, 
видатний український біолог, зоолог, 
громадський діяч.
2.09.1811 — народився Іван Вагилевич, 
поет, фольклорист, громадський діяч, 
член „Руської трійці“.
2.09.1891 — народився Павло Филипо-
вич, поет, критик, лiтературознавець, 
педагог, перекладач. 
2.09.1945 — Японія підписала акт про 
беззастережну капітуляцію. Цю подію 
вважають закінченням Другої світової 
війни.
2.09.1952 — помер Іван Фещенко-
Чопівський, український вчений-
металург, громадсько-політичний діяч.
3.09.1709 — помер в емiґрацiї у Варницi 
бiля Бендер український гетьман Іван 
Мазепа.
4.09.1847 — американський винахід-
ник Семюел Морзе розробив електро-
механічний телеграфний апарат для 
передавання та приймання повідом-
лень знаками (азбука Морзе).
4.09.1985 — помер у концтаборi на 
Уралi талановитий український поет i 
правозахисник Василь Стус.
4.09.1991 — над будинком Верховної 
Ради України підняли національний 
синьо-жовтий прапор.
5.09.911 — князь Олег підписав договiр 
із греками. 
5.09.1906 — помер Людвіг Больцман, ав-
стрійський фізик, один із засновників ста-
тистичної фізики і фізичної кінетики. Вивів 
основне рівняння кінетичної теорії газів.
5.09.1947 — народився Валентин Гордій-
чук, український художник-ілюстратор. 
6.09.1897 — народився Іван Микитен-
ко, український письменник.
7.09.1875 — народився Олександр 
Мурашко, український живописець, 
педагог і громадський діяч.
7.09.1891 — перші українські еміґранти 
прибули  в Канаду. 
7.09.1905 — народився Олекса Сторо-
женко, український письменник. 
7.09.1923 — створено Міжнародну 
організацію кримінальної поліції (Ін-
терпол). 
7.09.1984 — помер Патріярх УГКЦ кар-
динал Йосиф Сліпий.
7.09.1989 — розпочав роботу Установ-
чий з’їзд Народного руху України. 
8.09.1898 — народилася Наталя Ужвій, 
талановита українська актриса.

дивитися, які книжки студент брав 
торік. Пані Валентина записує, яку 
літературу просить читач, зчитує 
штрих-код сканером або записує код 
вручну — виникає повна назва книж-
ки. Записує цю інформацію в картку 
читача, а коли той повертає книжки, 
записи знімають.

Бібліотекар І категорії Іванна 
Козаченко каже, що в електронному 
читальному залі студенти працюють 
із задоволенням. Приходять і сту-
денти першого курсу. Дуже зручно, 
що інформацію можна записати на 
свій електронний носій. На одному 
комп’ютері є інтернет, але черг не-
має, адже інтернетом можна скорис-
татися в ІНКК.

Гібридний електронний зал із 
10 комп’ютерами обслуговує бібліо-
текар І категорії Жанна Голубка:

― У нас можна дістати книжки 
та журнали, які видають із дис-
ками. В основному це література 
для ІКНІ (інформатика з дисками, 
методичні вказівки в електронному 
вигляді). Маємо доступ до електрон-
ного каталогу нашої бібліотеки, до 
електронних документів. У нас є 
книжки в електронному вигляді, а 

також електронні копії всіх видань, 
починаючи з 2007 року (авторефе-
рати захищених дисертацій нашої 
бібліотеки, всі книжки, які нам дають 
з кафедр, — більше 2000 наймену-
вань). Електрон ний архів наукових 
публікацій — це нова послуга.

Студентів тут також обслуговують 
за студентським квитком. За словами 
бібліотекаря, перший курс пасивний, 
адже ще не відчув усіх переваг елек-
тронного читального залу:

― А хто вже спробував, то ходять 
сюди регулярно. Це ж так просто: 
прийшов, скинув собі електронну 
версію на диск чи флешку і пішов 
додому. Не треба копіювати, сидіти 
в бібліотеці.

СтатиСтика. В бібліотеці близько 
24 000 користувачів, з них 19 000 
студентів. За 2009 рік вони відвідали 
її близько 400 000 разів, відділ або-
нементів навчальної літератури — 
приблизно 110 000 разів, читальні 
зали — 45 000. Більшість студентів 
працює в читальному залі соціяльної 
та економічної літератури.

Тетяна ПАСОВИЧ

Університет покликаний готувати висококваліфікованого фахівця. Для повного 
розкриття потенціялу та здібностей студента, цілісного розвитку його осо-
бистості університет намагається створити максимально сприятливі умови. І 
пропонує молодій людині різні варіянти для прояву ініціятиви: крім відвідин 
традиційних лекцій і семінарів, студент може долучитися до роботи науко-
вого гуртка, лабораторії тощо. У наступному числі тижневика ми розкажемо 
першокурсникам, де і як у Політехніці можна реалізувати себе поза звичними 
парами і які перспективи це відкриває.

анонс

Перші кроки до самореалізації —  
з першого курсу

Цього літа в мене з’явилася можли-
вість безпосередньо побачити, як 
готують різні лікарські форми. Це 
стало можливим під час виробничої 
практики, яку я проходила з 19 до 30 
липня в аптеці №1 міста Львова під 
керівництвом старшого викладача 
Олени Валеріївни Федорової.

За два тижні перебування в рецеп-
турному відділі я навчилася готувати 
(і готувала) протигеморойні супозито-
рії, очні краплі, порошки та мазі. Було 
дуже цікаво! Я вдосконалила знання 

з аптечної технології ліків, отримала 
навички з приготування вищезга-
даних лікарських форм, а також по-
товаришувала з персоналом аптеки. 
Завдяки практиці впевнилася у тому, 
що задоволена обраною професією: 
я — майбутній фармацевт-технолог. 
Це — відповідальність, перспектива 
і допомога иншим!

Віта СОЛУЙКО,
студентка четвертого курсу ІХХТ 

Львівської політехніки

практика

Переконалася у правильності 
обраного фаху
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формула успіху

Вдалий початок — 
половина справи

― Більшість моїх одногрупників 
вступили після спеціялізованих 
математичних шкіл, ліцеїв. Я за-
кінчила спеціялізовану англійську 
школу № 4 в Новому Роздолі, — 
розповідає аспірантка другого року 
навчання Інституту прикладної ма-
тематики та фундаментальних наук 
Мирослава Лесів. — Математики 
у нас було мало, але дуже хороша 
вчителька розвинула в мені любов 
до цієї науки. Я вже в дев’ятому 
класі вирішила вступати на при-
кладну математику. До вступу готу-
валася фактично сама, щоправда, 
відвідувала підготовчі курси від 
Політехніки. На першому занятті в 
університеті всі виглядали такими 
розумними! Всі все знали, а я сиді-
ла трохи перелякана. Тому відразу 
взялася старанно вчитися.

Мирослава каже, що на першому 
курсі всі ходять на пари, принаймні 
на прикладній математиці. Викла-
дачі досить строгі, вимогливі. Темп 
навчання швидкий. Так що пропус-
кати не було як, инакше важко було 
б наздогнати. Старанність дозволила 
першокурсниці йти в ногу з усіма ин-
шими. Ба більше — від першої ж сесії 
була серед найкращих за рейтингом. 
Згадуючи першу сесію, сміється:

― Я жила в гуртожитку (і доте-
пер там живу), старанно вчилася. 
Першу сесію склала за модулями. 
Я була тоді така щаслива, що після 
модулів уже не хотіла ніяких іспитів, 
задовольнилася тим результатом, 
який вийшов. Пішла на канікули. 
Другу сесію склала добре. А от уже 
на другому курсі вирішила підви-
щувати свій рейтинг і після модулів 
пішла на іспити, щоб отримати вищі 
оцінки. Та й хотілося підвищеної 
стипендії.

Зі скромниці —  
в лідери

Поступово дівчина стала найкращою 
студенткою. Ніяких поблажок із боку 
викладачів не було:

― Я тоді  ще не мала вдома 
комп’ютера, тому лабораторні роби-
ла в 225 аудиторії ІV корпусу, часом 

навіть на п’ятій парі. В бібліотеці на-
брала підручників, вчилися за ними 
в гуртожитку — гуртом, цілою нашою 
дружною третьою групою. Вчилися 
кожен день. Якщо тобі це потрібно, 
ти того хочеш, то будеш вчитися. А 
якщо ставитися халявно, то й резуль-
тату ніякого не буде.

Разом із тим у студентські роки 
знаходила час і на розваги: ходили 
з одногрупниками на прогулянки, 
все святкували разом. Навіть пер-
шу стипендію, яка становила трохи 
більше сорока гривень, святкували 
всі разом.

Успішна студентка — 
добрий науковець

Як студентці з високим рейтингом 
Мирославі запропонували вступати 
до аспірантури:

― До п’ятого курсу в мене не було 
жодних думок про науку. А після 
дипломної роботи почала займатися 
парниковими газами в групі Ростис-
лава Буня. Моя тема — математичне 
моделювання та просторовий аналіз 
емісії парникових газів із урахуван-
ням рози вітрів.

Зараз головна мета аспірантки — 
захист кандидатської ди сертації. 
Літератури українською й росій-
ською практично немає, багато лі-
тератури — англійською. Більшість 

статей платні, до деяких допомагає 
отримати доступ керівник. Деякими 
ресурсами Мирослава користуєть-
ся в Інформаційно-навчальному 
комп’ютерному комплексі в сту-
дентській бібліотеці. Крім того, дуже 
виручають міжнародні зв’язки, які 
зав’язала під час участи у програмах 
для молодих учених:

― Коли керівник сказав мені 
про конкурс на програму для моло-
дих учених, я подала заявку. Офор-
мити ї ї  мені  допомогло знання 
англійської ще зі школи. Тематика 
стосувалася моєї дипломної роботи 
(про невизначеність парникових 
газів). Отримала позитивну від-
повідь і три місяці стажувалася в 
Австрії. Там був доступ до джерел 
найновішої інформації з моєї тема-
тики, з їхніх баз даних можна було 
знайти багато потрібної літератури. 
Крім доступу до літератури, нових 
знань, досвіду, я знайшла там бага-
то друзів із різних країн. Ми й досі 
підтримуємо контакти, спілкуємо-
ся. Обмінююся інформацією з ким 
тільки можна.

Зараз Мирослава виграла два 
індивідуальні ґранти — Міністерства 
науки Австрії (Ernst Mach Grant) на 
виконання свого проєкту (Projection 
of influence of structural changes in 
Energy sector on total uncertainty of 
greenhouse gas emissions under EU’s 
„20-20-20“ targets) в Міжнародному 
інституті прикладного системного 
аналізу (м. Лаксенбург, Австрія), 
а також наукову стипендію імени 
проф. Станіслава Толпи на виконан-
ня свого проєкту „Geoinformation 
Technologies for GHG Inventories 
in Energy Sector in Polish Regions 
Bordering Ukraine“ в Природничому 
Університеті Вроцлава (Польща). 
Терміни виконання цих двох проєктів 
розведені в часі.

рецепт уСпіху Студента, молодого 
науковця: старанність + працьови-
тість. Головне — знати, чого хочеш, 
іти до цього, викладатися на повну, 
щоб досягти мети. Постійно треба 
працювати і ніколи не розслабляти-
ся. Не озиратися навколо.

Формулу виводила  
Тетяна ПАСОВИЧ

Мирослава Лесів: щоб досягти мети,  
слід викладатися на повну

[СТУДІЇ]
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— Павле, коли Ти долучився до 
діяльности Колегії та профбюро 
студентів ІЕСК (далі — Колегії)?
— Ще на першому курсі зацікавився 
діяльністю Колегії, відвідав кілька 
заходів. Наступного року вже актив-
но брав участь в організації акцій. 
Взагалі, мушу сказати, мене не при-
ваблювала перспектива пасивного 
проведення часу після пар, мені хо-
тілося руху, різноманітности. Хтось зі 
студентів всі зусилля і час присвячує 
лише навчанню, а я вирішив займа-
тися ще й активною громадською 
діяльністю. Врешті, мою активність 

помітила тодішній голова Колегії 
Христина Паньків. Вона залучила 
мене до проведення багатьох захо-
дів, і не лише Колегії, а й профкому 
та Студентської ради Львова. Так я 
познайомився з багатьма людьми, 
знайшов цікаві справи для само-
реалізації, набув певного досвіду. 
На другому курсі став заступником 
голови, а на третьому — мене вже 
обрали головою Колегії.

— Що цікавого вдалося реалізува
ти за період Твого головування в 
Колегії?
― Коли я її очолив, діяли соціяльний, 
побутовий, спортивно-оздоровчий, 
культмасовий, інформаційний від-
діли; кожен із них має голову і за 
необхідности ще кількох учасників. 
Спочатку ми чітко дотримувалися 
поділу на відділи, але згодом по-
чали спільно вирішувати поточні 
проблеми. У нашій Колегії зараз є 
10 членів і десь 10 — 15 активістів. 
Останні долучаються за потреби, 
наприклад, під час підготовки до 
фестивалю „Весна Політехніки“.

За відповідні напрямки роботи 
відповідають конкретні люди. Ска-

жімо, Христина Грень, студентка 
четвертого курсу, дуже активна в на-
вчанні: входить в організацію BEST, 
бере участь в олімпіядах тощо. І вона 
ділиться з нами інформацією про всі 
цікаві заходи навчально-наукового 
характеру. Про новини студмістечка 
ми дізнаємося від Романа Дороше-
вича (IV курс). Він є моїм заступни-
ком, керівником побутового відділу 
і водночас виконувачем обов’язків 
голови студради 8-го гуртожитку. Я 
постійно підтримую зв’язки з голо-
вами Колегій і профбюро студентів 
инших інститутів Політехніки, ми на-

віть організовували спільні заходи. 
Це був і мій перший досвід, і перший 
командний досвід, адже минулого 
семестру майже весь склад Колегії 
було оновлено. 

З нашої ініціятиви 48 студен-
тів (правда, охочих було значно 
більше), переважно ІІІ — ІV курсів, 
відвідали теплову електростанцію 
в Бурштині. Екскурсія була досить 
цікава. Нас провели в технічну бі-
бліотеку, розказали про станцію, 
показали турбіни, котли, детально 
розповіли про них. 

— Як Колегія співпрацює з дирек
цією інституту, чи узгоджуєте 
свою діяльність?
— Співпрацювати з дирекцією легко, 
тому що попередній голова Колегії, 
чарівна й дуже комунікабельна 
Христина Паньків, своєю працею 
завоювала авторитет і повагу керів-
ництва. Тож коли я очолив Колегію, 
директор інституту професор Орест 
Лозинський  зустрів мене приві-
тно, ми обговорили напрямки ді-
яльности. Звичайно, з будь-якими 
ініціятивами йдемо до директора 
інституту. Він, наприклад, допоміг 

нам із екскурсією на ТЕС, підтримав 
у підготовці до „Весни Політехніки“.

— Які заходи заплановано на най
ближчий час?
— Наразі запланували кілька акцій 
на недалеке майбутнє. По-перше, 
зважаючи на зацікавленість студен-
тів, знову спробуємо організувати 
відвідання електростанції. Для пер-
шокурсників влаштуємо екскурсію 
Львовом, спільний похід у театр. 
Маємо намір цієї осени провести 
Кубок інституту з мініфутболу. 

— Як залучатимете першокурс
ників до участи в роботі Колегїї?
― У нашому інституті після урочистої 
частини всіх першокурсників зби-
рають для отримання студентських 
квитків і знайомства з дирекцією та 
викладачами, а вкінці до новачків 
має можливість звернутися і голо-
ва Колегії. Планую розповісти їм 
про напрямки нашої роботи — всі 
зацікавлені зможуть зголоситися. У 
визначені дні також проведемо від-
бір студентів в інститутську команду 
КВН — тут важливо не пропустити 
жодного таланту! 

— Павле,  що дає студентові 
участь у структурах студент
ського самоврядування?
— Свого часу я зрозумів, що, долу-
чаючись до різних заходів, ти при-
носиш користь не тільки місту, сус-
пільству (наприклад, прибиранням 
парку), а й собі: розвиваєшся як осо-
бистість, правильно використовуєш 
свою енергію, виробляєш працьо-
витість. А також, і це дуже важливо, 
постійно спілкуєшся та знайомишся 
з людьми. Ці знайомства дуже роз-
ширюють твої перспективи, скажімо, 
навіть у пошуку роботи. Власне, вся 
діяльність Колегії спрямована на 
розвиток студента як ерудованої й 
цікавої особистости: щоб із першо-
го погляду було зрозуміло — це 
студент Політехніки!

Спілкувалася Ірина ШУТКА

Вся діяльність Колегії спрямована на розвиток 
студента як ерудованої й цікавої особистости.

[МОЛОДІжНА ПОЛІТИКА]
студентське самоврядування

Студент четвертого курсу ІЕСК Павло Якимчик із січня очолює Колегію та 
профбюро студентів свого інституту, а також є представником Політехніки 

у Студентстькій раді Львова. Сьогодні він розповідає про роль студентського 
самоврядування в житті студента

Із першого погляду зрозуміло —  
це студент Політехніки!
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За півтора року студентка четвертого курсу Інституту комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій Львівської політехніки Катерина Парфенюк завдяки 

студентській організації BEST, яка діє у Політехніці, побувала в трьох країнах Европи 

[МОЛОДІжНА ПОЛІТИКА]

― Вперше на курси BEST до столиці 
Болгарії Софії я потрапила ще не бу-
дучи членом організації, — розповіла 
студентка. — Там прослухала лекції 
з робототехніки. Ще через півроку 
побувала в Парижі (Франція) на курсі 
з електроніки. А нещодавно поверну-
лася з Греції, де відвідувала лекції з 
безпровідних технологій.

На курси, які проводить ця міжна-
родна студентська організація чотири 
рази на рік у різних країнах Европи, 
можуть потрапити всі охочі студенти 
технічних вишів, у яких функціонує 
BEST. Для цього потрібно написати мо-
тиваційного листа англійською мовою, 
а вже комісія проведе відбір. 

― Головне пам’ятати, що твій лист 
читатимуть такі ж студенти як і ти, — 
наголосила дівчина, — тому перш за 

все треба написати цікаво. Обираючи 
країну, куди хочу поїхати, вишукую про 
неї цікаві маловідомі факти й акцентую 
на них свою увагу. Листи пишу легким 
студентським стилем, досить часто 
вставляю якийсь невеличкий жарт, 
розповідаю щось цікаве про себе, про 
свої захоплення. 

Участь у таких міжнародних курсах 
дає можливість не лише побувати за 
кордоном, ознайомитися з культурою 
країни, удосконалити знання інозем-
ної мови, але й набути практичний 
досвід, відвідавши компанії, підприєм-
ства та фабрики. Студенти відвідують 
лекції з технічних дисциплін, еконо-
міки, маркетингу та менеджменту, які 
читають спеціялісти з европейських 
університетів і компаній. Та й у фінан-
совому плані курси BEST досить вигід-

ні. Студент оплачує лише візу і проїзд, 
а проживання, навчання, екскурсії 
та харчування — організація. Курси 
тривають 10 — 12 днів, а влітку — 14. 

― Курси з BEST кардинально пере-
вернули моє сприйняття життя і на-
вчання,― із захопленням розповіла 
Катерина Парфенюк. — Там молодь 
постійно щось робить, не втомлюється 
пізнавати щось нове. Після кожного 
курсу ми складали іспит, за який 
отримували сертифікат. А оцінку за 
цей іспит можуть потім зарахувати й 
в університеті. 

Кожен студент-політехнік має змогу 
поїхати на курси BEST лише тричі. Але 
є ще організація Bonding в Німеччині, 
партнери BEST, які проводять симпо-
зіюми. Катерина намагається не про-
пускати жодної можливости, тож уже 
восени планує відвідати Штуцберг. 

― Коли я повертаюся з поїздки, мої 
однокурсники, це переважно хлопці, 
цікавляться, що я там побачила, які 
лабораторії, що нового вивчила, — роз-
повіла студентка. — Коли я повернула-
ся після курсу з робототехніки, де ми 
командами розробляли маленького 
робота, то перш за все показала своєму 
викладачеві опановану нову схему. 
Більшість викладачів заохочують нас до 
поїздок, бо це можливість розвиватися. 

Завдяки BEST Катерина знайшла 
друзів у багатьох країнах, з якими по-
стійно підтримує зв’язок через інтер-
нет. Тож тепер, коли вирушає в нову по-
дорож, завжди до когось навідується 
в гості й частенько навіть залишається 
там на декілька днів. 

Наталія ПАВЛИШИН

навчання в подорожах

Країнами Европи з BEST

ВEST (Board of European Students of Technology) — Рада студентів технічних 
університетів Европи, заснована 1989 року европейськими студентами у Берліні. 
А 11 березня 2002 року у Львові створена локальна група BEST Lviv (МГО „Рада 
студентів технічних університетів“).

BEST Lviv — це неполітична, неприбуткова, нерелігійна організація. Головна мета її 
діяльности — створення можливостей для особистого розвитку студентів та роз
криття їх повного потенціялу.

Організація проводить академічні та неакадемічні курси, симпозіюми з освіти. Що
річною традицією став комп’ютерний фестиваль DE:CODED. Також BEST відкриває 
кар’єрні можливості для студентів, організовуючи Ярмарок кар’єри.

BEST об’єднує 30 країн Европи, у яких функціонують 76 локальних осередків, їхнє 
число постійно зростає. Осередок BEST, що представлений у Національному 
університеті „Львівська політехніка“, нараховує 30 активних членів.
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Постійний поступ й удосконалення, поєднання навчання і громадської роботи — спо-
сіб життя студента шостого курсу Інституту хімії та хімічних технологій Львівської 

політехніки Ореста Кондратовича 

Політехнік-романтик

[МОЛОДІжНА ПОЛІТИКА]

Перший досвід
Вперше свої сили у підготовці ма-
сового заходу хлопець випробував 
ще на першому курсі. Знайшовши 
однодумців серед знайомих, взявся 
до організації Першого антинарко-
тичного фестивалю „П.Л.Я.М.А.“. 

― Це був мій перший досвід, 
перші набиті ґулі, — пригадує сту-
дент. — Зібралися люди, які до цього 
жодного разу не організовували 
нічого подібного, ще й таких масш-
табів. Це був неймовірний хаос, але 
водночас і колосальний досвід. Хоча 
в результаті задум вдався. 

Цей фестиваль став своєрідним 
поштовхом для подальшої громад-
ської діяльности. Нові знайомства 
привели юнака до Молодіжного 
об’єднання „ГРАНІТ“, яке він згодом 
й очолив: 

― Спочатку ми хотіли творити ор-
ганізацію з туристичним спрямуван-
ням, патріотично-виховним духом та 
запустити в дію театр. Але через брак 
коштів і відсутність професійного 
режисера все звелося до організації 
свята Миколая для дітей-сиріт. І саме 
тоді ми почали працювати над вели-
чезним проєктом „Шевченко-фест“, 
який успішно проходить уже чотири 
роки поспіль. 

Про діяльність Ореста Кондра-
товича яскраво свідчить кількість 
і успішність заходів, у підготовці 
яких хлопець брав участь.  Це і 
молодіжні святкування народних 
свят — Івана Купала та Андріївських 
вечорниць, фестивалі  в Тустані 
та Космачі, вечір пам’яти поета і 
композитора Володимира Івасюка 
„The tribute to Івасюк“ (на основі 
цього концерту Львівське телеба-
чення створило музичний фільм), 
вечори бардівської пісні, підготов-
ка та проведення традиційних для 
„ГРАНІТу“ патріотично-вишкільних 
літніх таборів у Карпатах, під час 
яких упродовж семи днів молодь 
слухає лекції, випробовує свої сили 
у практичних заняттях таборування 
та мандрівництва, патріотизму та 
самозарадності, а також вивчає іс-
торію рідного краю від давніх часів 
до сьогодення. 

А цьогоріч для молодих грані-
тівців провели ще й мандрівки до 
цвинтаря, де захороненні українські 
повстанці. Під час гірської мандрівки 
на одному з хребтів молодь натра-
пила на упівські оборонні споруди, 
які ще не були зазначені на карті. А 
впродовж 2002 — 2006 років Орест 
разом із монахами ордену св. Луїджі 
Оріоне та Селезіанами працював 
на дитячих християнських таборах 
„Веселі канікули“.

Орест Кондратович належить до 
людей, які постійно ставлять нові 
цілі, бо лише це, вважає хлопець, 
може гарантувати розвиток і зрос-
тання. А якщо людина досягла мети 
і заспокоїлася, то дуже швидко втра-
тить себе як особистість. 

Тож хлопець, попри різнопланові 
зацікавлення в громадській роботі, 
постійно намагається випробовувати 
себе в чомусь новому. Так, завдяки 
міжнародним проєктам, грантам, 
обмінам із навчання, він побував у 
Польщі, Німеччині, Угорщині, Австрії, 
Італії, Словаччині, Швейцарії. А ще 
мріє побачити Англію. 

Орест цікавиться історією. Для 
своїх друзів та родичів не гірше від 
професійного гіда проводить цікаві 
екскурсії Львовом із розповідями 
легенд та байок міста. Минулого 
літа він став ще й співорганізато-
ром поїздок замками Львівщини, 
Тернопільщини, Хмельниччини та 
Чернівеччини. Також брав участь 
у підготовці туристично-історичної 
акції „Стежками армії безіменних“, 
яка проходила в Карпатах. Учасники 
мандрівки збирали інформацію про 
поховання воїнів УПА, місця боїв та 
спогади ще живих свідків цих подій. 

Підтримка друзів — 
запорука успіху

Цікаві ідеї в Ореста виникають по-
стійно, часто він навіть не встигає 
їх записувати. Насамперед у своєму 
задумі зважає на те, чи варто його 
втілювати в життя, що зможуть по-
черпнути ті, хто бере участь у реа-
лізації, і ті, для кого він задуманий. 
Здебільшого, ці проєкти збиткові, 
тож хлопцеві неодноразово до-

водилося докладати гроші зі своєї 
кишені. Тому багато ідей приречені 
залишатися лише ідеями. 

Якщо ж хлопець вирішує взятися 
за той чи инший проєкт, то спочатку 
радиться з батьками та друзями, які 
завжди його підтримують не лише 
морально, а й часто допомагають 
втілити задумане. 

Реалізовуючи свої ідеї, Орест 
навчився співпрацювати з міською 
та обласною владою, долати бю-
рократичні перепони, знаходити 
спонсорів, спільну мову з людьми 
і креативно підходити до всіх заду-
мів. А навчання у Приватному ліцеї 
Бл. Кл. Шептицького, де завдяки не-
великій кількості учнів у класах ніхто 
не був обділений увагою вчителів, 
а навпаки, мав постійну підтримку 
та заохочення у всіх задумах, стало 
міцними підвалинами у формуванні 
лідерських властивостей хлопця.

І в навчанні успішний

Школярем Орест мріяв пов’язати 
своє майбутнє з вивченням інозем-
них мов, але життя внесло свої ко-
рективи, і він став студентом Львів-
ської політехніки, хоча паралельно 
й вступив на заочне відділення 
факультету іноземних мов Львів-
ського національного університету 
ім. І. Франка.

― Незважаючи на те, що Орест 
більше гуманітарій, ніж технар, 
він успішний і дуже старанний сту-
дент, — зауважила доцент кафедри 
технології органічних продуктів Ін-
ституту хімії та хімічних технологій 
Наталя Березовська. — Але через 
його скромність мало кому відомо, 
скільки всього встигає цей хлопець.

Викладачка розповіла, що Орест 
Кондратович і до навчання має свій 
оригінальний підхід. Незважаючи 
на постійну зайнятість, він добре 
вчиться і навіть був неодноразовим 
учасником всеукраїнських олімпіяд. 
А після закінчення навчання планує 
вступити в аспірантуру. Цей студент 
навчився вдало поєднувати навчан-
ня і громадську роботу. 

Наталія ПАВЛИШИН

студентський лідер
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― Олю, розкажи, як Ти прийшла до 
студентського капеланства? 
― Коли я вступила до Політехніки 
і поселилася в гуртожитку, до нас 
приходили капелани (священики 
в університеті), розповідали про 
себе, запрошували на зустрічі. Ді-
вчата з моєї кімнати відвідували ці 
зустрічі. Мене вони не зацікавили. 
Зрештою, тоді я надавала перевагу 
спортивним заходам, а не духов-
ним. Однак на другому курсі по-
друга по кімнаті запропонувала 
мені поїхати з капеланами на три 
дні в Славське, щоб покататися на 
лижах, переглянути цікаві фільми. 
І я погодилася. В електричці позна-
йомилася з братами-семінаристами 
і священиком. Мене вразило, що 
вони знають кожного студента на 
ім’я, вміють знайти до кожного 
підхід. Їх можна будь-що запитати і 
отримати відповідь. Так у мене зла-
мався стереотип священика, який 
досі створювала моя уява.

Ця поїздка виявилася для дівчини 
вирішальною. Вона почала ходити на 
зустрічі до Центру капеланства, брати 
участь у заходах, що тут проводять. 
Так Оля долучилася до організації 
андріївських вечорниць, різдвяних 
вертепів, літературних вечорів.

― Про що розповідають капелани 
на своїх зустрічах?
― Зустрічі відбуваються щотижня, 
по вівторках, приблизно о 19.15, у 
гуртожитку № 3. Їх переважно про-
водить брат Тарас Грем. Він пояснює 
нам різні богословські та літургійні 
моменти — значення Святого При-
частя, розповідає, що діється в той 
чи инший момент на Службі Божій, 
наголошує на тому, що ми не повин-
ні сприймати Бога як того, хто лише 
карає, встановлює нам правила і 
обмеження, а налаштовує на те, що 
Бог — насамперед люблячий, мило-
сердний Батько. Своїм прикладом 
капелани показують, що призначен-
ня людини —  служити иншим. Також 
ми обговорюємо різні теми — життя 
в подружжі, взаємини хлопців і дів-
чат, батьків і дітей, конфлікти і їхні 
причини. Вирішуємо, як поводитися 
в ситуації, коли тебе не розуміють, 
відкидають, не сприймають, як 

розв’язувати побутові конфлікти в 
гуртожитській кімнаті, як повернути 
приязнь тощо. 

― Цього року під час Різдвяних свят 
ви їздили до Севастополя зі своїм 
вертепом?
― На жаль, мені не вдалося поїхати, 
бо в ті дні мала іспити. Але зі слів 
друзів знаю, що було надзвичайно 
цікаво і захоплююче. Традиційно 
колядування ми починаємо з друго-
го дня Різдвяних свят — ходимо по 
місту, відвідуємо родини знайомих, 
друзів, капеланів. Так було і цього 
року. А потім — очікувана поїздка 
до Севастополя. Там студенти і ка-
пелани виступали в багатьох місцях, 
зокрема, на кораблі, в дитсадках, 
просто на вулиці. Місцеві мешканці 
ставили багато цікавих запитань, на 
які отримували вичерпні відповіді.

― А розкажи про „Канікули з Бо
гом“, які  капелани проводять 
улітку.  
― Вони відбуваються в Карпатах, 
на турбазі Політехніки, впродавж 
десяти днів. Зазвичай є два заїзди. 
Для мене „Канікули з Богом“ — це 
цілком инший світ. День починається 
з руханки. Якщо хтось запізнюється, 
то в нього забирають фант, який 
потім треба відпрацювати — розпо-
вісти вірш, скоромовку, заспівати чи 
затанцювати. Таким чином кожен 

розкриває свій талант. Щодня капе-
лани проводять літургію. Також ми 
ділимося на групи і обговорюємо ці-
каві теми, отримуємо поради. Багато 
часу проводимо в лісі, влаштовуємо 
рухливі забави. І звісно, проводимо 
дискотеки, бо як молоді без них? 
Наприкінці табору кожна група готує 
свою презентацію — це може бути 
сценка, невеличка вистава, декламу-
вання поезії. Зазвичай ніхто не хоче 
роз’їжджатися, тому ми домовляє-
мося вже про наступну вечірку, яку 
будемо проводити у перші вересневі 
дні в студентському клубі. 

― На території студмістечка є 
студентська церква блаженного 
Олексія…
― Так, і щодня там можна когось 
застати, навіть коли нема богослу-
жіння. Самі літургії відбуваються 
по-особливому — священик залучає 
студентів до читання „Апостола“, 
молитов „Вірую“ і „Отче наш“. Перед 
Символом Віри священик говорить 
коротеньку науку, а тоді всі, хто є в 
церкві, потискають один одному руки 
зі словами „Христос посеред нас“, як 
це було в перші християнські часи. 
Також щовівторка ми проводимо мо-
литву на вервиці, а під час Великого 
посту — хресні дороги.

— Що дає молодій людині участь у 
капеланстві?
— Коли ти опиняєшся далеко від 
дому, то виникають не лише нові 
знайомства, враження, а й проблеми 
і запитання. Звісно, є багато органі-
зацій, де можна зреалізуватися. Я ж 
обрала капеланство, бо мала багато 
запитань про духовність, на які мої 
батьки через необізнаність не могли 
відповісти. Тут зрозуміла, що в житті 
достатньо бути собою, а не вдягати 
маску лицемірства в різних обстави-
нах. В студентському капеланстві я 
знайшла друзів, які мене розуміють 
і можуть допомогти. У спільноті 
легше пережити труднощі. Повір-
те — звичайна есемеска, яку можеш 
відправити комусь перед складним 
іспитом із проханням „Помолися за 
мене“, важить багато.

Ірина МАРТИН

духовне життя

У Львівській політехніці діє Центр студентського капеланства, де можна реалізувати свої духовні потреби, 
знайти відповіді на болючі питання, розв’язати власні актуальні проблеми. Вже декілька років співпрацює 

з цією інституцією п’ятикурсниця Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Ольга Репела

Разом легше пережити труднощі
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Аліна Раткевич, п’ятикурсниця з ІАРХ, — „Міс Політехніки-2010“. Ми попросили її поділитися секретами успіху 
та привітати першокурсників із початком навчального року

[КУЛьТУРА]

― Чи важко було стати Міс свого 
університету?
― Пам’ятаю, що перед самим по-
чатком конкурсу почала дуже хвилю-
ватися, і знаєте, що мене врятувало? 
Усмішка. Саме вона стала одним із 
основних атрибутів усіх моїх виходів 
на сцену. Можливо, саме усмішка й 
стала запорукою мого успіху… Основні 
відчуття, які я пережила, коли мене 
оголосили Міс Львівської політехні-
ки — щастя, здивування, вдячність, 
також згадала про батьків, яких дуже 
люблю і ціную.

― Як довго Ви до цього йшли? Брали 
участь у подібних конкурсах?
― Я вперше брала участь у такому 
конкурсі. Насправді, раніше навіть 
не задумувалася над тим, щоб взяти 
участь у конкурсі краси. Для мене цей 
конкурс був швидше пошуком нових 
вражень, ніж втіленням мрії, як це 
у більшості дівчат. Оскільки завжди 
стараюся реально оцінювати життєві 
ситуації, то ще під час репетицій я по-
чала розраховувати на якусь нагороду, 
але на те, що саме я стану Міс, не роз-
раховувала.

― Які маєте ще хобі, таланти, за
цікавлення?
― Намагаюся цікавитися усім, адже 
в нашому житті так багато цікавих 
речей, що неможливо зупинитися на 

чомусь одному. На цей час захопилася 
психологією. Обожнюю читати. Чи-
таю практично завжди, коли є вільна 
хвилинка. Навіть зараз маю при собі 
книжку Гастона Леру „Привид опери“.

― Що побажаєте першокурсникам 
на новий навчальний рік?
― Питання для мене актуальне, бо 
маю сестричку, яка цього року стає 
першокурсницею, а оскільки я стар-
ша, то вона, звісно, чекає від мене 
порад та настанов. Найголовніше — 
бути щирою з людьми, не зображати 
себе такою, якою ти насправді не є. 
Комунікабельність, почуття гумору, 

впевненість у своїх силах та вміння 
ставити цілі — хороші помічники 
для молоді. Пам’ятаю, що майже всі 
першокурсники бояться першої сесії. 
Мої побажання для них: старання, на-
полегливість, праця і трішки везіння 
роблять дива. Повірте!

― Чим для Вас цікаве навчання в По
літехніці?
― Все просто. Саме тут я здобуваю 
знан ня, саме тут стаю дорослішою та 
впевненішою, саме тут у мене з’явилися 
справжні друзі, саме тут вперше закоха-
лася і саме тут стаю архітектором.

― Які у Вас плани на цей навчальний 
рік? Це останній рік навчання? Що 
далі?
― Дійсно, цей рік навчання останній, 
аж сумно. Час такий швидкоплинний… 
Буду готуватися до захисту диплому, 
який планую отримати червоного 
кольору J. Що робитиму опісля, ще 
не вирішила.

― Побажання читачам?
― Бажаю ніколи не оглядатися назад, 
а дивитися лише вперед. Не боятися 
робити помилки, а просто перетворю-
вати їх на досвід. Слухати своє серце 
та вміти отримувати насолоду від 
миттєвостей.

Спілкувалася Софія МАТВІЇВ

Для кожного здібного студента-політехніка відчинені 
двері у Народному домі „Просвіта“ (вул. Карпін-

ського, 8, V поверх). Саме цей культурно-просвітницький 
заклад дбає про духовні й естетичні якості, національну 
свідомість студентської молоді, збереження українських 
традицій, організацію культурного дозвілля. Директором 
Народного дому вже багато років поспіль є талановита і 
захоплена своєю справою людина, заслужений праців-
ник культури України, відмінник освіти України Степан 
Йосипович Шалата

За участи колективів Народного дому в Політехніці про-
водять тематичні вечори, театралізовані свята, урочисті ака-
демії, засідання дискусійних клубів, фестивалі, концерти. А 
свят у Політехніці багато — уже традиційними стали урочис-
та церемонія посвячення в студенти, студентські фестивалі 
самодіяльної творчости „Весна Політехніки“, „Осінь Полі-
техніки“ та инші. За високий художньо-естетичний рівень 
виконавської майстерности, глибину змісту та пропаганду 

національно-культурних традицій в Україні та за кордоном 
багатьом колективам художньої самодіяльности присвоєно 
почесне звання „Народний“.

Хто зацікавився і думає, куди б то приткнути свій та-
лант, майте на увазі, що у Народному домі працюють такі 
колективи: народний ансамбль танцю „Вірність“, народна 
хорова капела студентів „Гаудеамус“, народний ансамбль 
бандуристок „Заспів“, народний чоловічий хор „Орфей“, на-
родний вокальний ансамбль „Аколада“, шоу-балет „Аверс“, 
ансамбль сучасного естрадного танцю „Плай“, народна 
театральна студія „Хочу“, камерний оркестр „Поліфонія“, 
вокальний ансамбль естрадної пісні, ансамбль народних 
інструментів. Ці колективи постійно виступають із концер-
тами перед студентами Львівської політехніки, мешканцями 
Львівщини, України та за її межами. Багато з них є лавреата-
ми всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів.

Софія МАТВІЇВ

у народному домі

Політехніка має таланти

ексклюзив

Дивитися лише вперед
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Студенти, які приїхали 
навчатися до Політех-

ніки з инших місцевостей, 
можуть мешкати в гурто-
житку.

Традиційно до студ-
містечка поселяють у два 
етапи: спочатку — пільго-
виків (чорнобильців, сиріт, 
півсиріт) ,  потім — усіх 
решта.  Місць вистачає 
всім, та насамперед по-
селяють першокурсників. 
Охочі мешкати в гурто-
житку повинні написати 
заяву на ім’я заступника  
директора інституту з ви-
ховної роботи. До слова, 
таку заяву доведеться пи-
сати щороку, якщо студент 
бажатиме залишитися в 

гуртожитку на наступний 
навчальний рік. 

Зоряна Острікова (на 
світлині) мешкає в гурто-
житку № 15 уже п’ятий рік. 
Сьогодні вона вирішила 
розповісти першокурсни-
кам про те, як адаптуватися 
до нових умов проживання.

― Спочатку я перейма-
лася, з ким житиму в кім-
наті. Звісно, хотілося, щоб 
це були мої однолітки. 
Однак серед нас вияви-
лася одна другокурсниця, 
але на першому курсі вона 
мешкала на квартирі, тому 
гуртожиток для неї також 
був новим, — згадує Зо-
ряна.

На думку дівчини, коли 
поселишся в гуртожитку, 
найголовніше — не по-
трапити під уплив тих, хто 
надає перевагу гулянкам, 
а не навчанню. Зрештою, 
співмешканці по кімнаті 
можуть бути різні. Тому 
Зоряна радить відразу ж 
поставити умову: коли ти 
вчишся, з цим треба раху-
ватися і поводитися тихо. 
Бо инакше непорозумінь 
виникатиме щораз більше. 
Загалом дівчина радить 
завжди бути собою, не ви-
вищувати себе, нікого не 
принижувати, пам’ятати, 
що ті, хто мешкає в одній 

кімнаті, — маленька сім’я, 
де відповідають один за 
одного.

Спочатку дівчата хар-
чувалися разом. Але на-
прикінці  тижня до них 
почали вчащати хлопці, які 
лінувалися самі готувати, 
а харчів, привезених із 
дому, вже не мали. Одній 
дівчині це не сподобалося, 
і вона вирішила відділити-
ся від усіх та готувати собі 
окремо. 

― Ми, як то кажуть, 
з ійшлися характерами, 
тому все вирішували зла-
годжено, до конфліктів не 
доходило, — розповідає 
Зоряна. — Але я знаю ді-
вчат із инших кімнат, які 
любили погуляти, приво-
дили до гуртожитку хлоп-
ців, влаштовували багато 
галасу, зневажали права 
тих, які хотіли вчитися. І 
порушниць переселили 
до гуртожитку з гіршими 
побутовими умовами.

Якщо подібне трапля-
тиметься, Зоряна радить 
звертатися насамперед до 
оперзагону, з яким кожен 
першокурсник познайо-
миться в перші вересневі 
дні. Якщо це виявиться 
неефективним, то треба 
повідомити вахтерові або 
комендантові. 

А з яких питань студен-
ти звертаються до дирекції 
студмістечка? На думку Зо-
ряни, це слід робити, якщо 
комендант або не бажає, 
або не може розв’язати 
конкретну проблему. А 
проблеми можуть бути 
різні: сусіди порушують 
спокій, співмешканці по 
кімнаті чи блоку не бажа-
ють виносити сміття, стар-
ші студенти принижують 
молодших. Головне в таких 
випадках — не мовчати, а 
звертатися до оперзагону, 
вахтера, коменданта, ди-
рекції студмістечка. 

Якщо студент порушує 
правила проживання, на-

приклад, п’є алкогольні 
напої, курить у приміщен-
ні, після 23 години вмикає 
голосну музику, не при-
бирає в кімнаті тощо, то 
йому нараховують штраф-
ні бали. Дріб’язкові пору-
шення можна відробити, 
наприклад, прибравши те-
риторію чи допомігши на 
ремонтних роботах. Коли 
порушень багато або вони 
грубі, студента виселяють 
із гуртожитку чи навіть від-
раховують із університету. 
Зоряна застерігає, що ви-
селити можуть і за неопла-
ту. Тому потрібно вчасно 
платити за гуртожиток, а 
якщо виникають фінан-
сові проблеми, то треба 
звернутися до дирекції 
студмістечка і попросити 
відтермінування. 

Що ж радить Зоряна 
Острікова новопоселен-
цям студмістечка? На-
самперед — не боятися, 
адже гуртожиток — це 
перший крок самостійного 
життя. На думку дівчини, 
тут мешкати краще, ніж 
на квартирі. По-перше, 
дешевше. По-друге, тут 
можна знайти друзів, які 
допоможуть у навчанні, з 
підручниками. Зрештою, 
це і безпечно, адже у гур-
тожитку є і вахтер, і опер-
загін. 

Ірина МАРТИН

друга домівка

У гуртожитку жити краще, ніж  
винаймати квартиру
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Чи не найбільшою проблемою для багатьох першокурсників, 
особливо хлопців, є харчування. Якщо студент живе недале-
ко від Львова і має можливість щотижня з дому привозити 
свіжий запас харчів, то сяк-так дає собі раду. Більше клопотів 
мають ті, хто мусить самостійно боротися з голодним шлун-
ком. І саме тут починаються експерименти з напівфабрика-
тами, супами та картопляними пюре з кольорових пакетиків 
чи перекуси нашвидкуруч булочками і канапками. 

Але й тут рідний університет не залишає студентів на-
призволяще. 

― В наших їдальнях студенти завжди можуть знайти те, 
що їм смакуватиме і головне — зовсім недорого, — розповів 
директор студентського комбінату харчування Львівської 
політехніки Михайло Свистун. — Якщо в довколишніх 
кав’ярнях націнка на страви сягає всіх ста відсотків, то в нас 
лише тридцяти. Впродовж дня, з 9 до 16.30 години, кожен 
охочий може прийти і смачно поснідати чи пообідати. В 
нашому харчоблоці (вул. Карпінського, 8) на трьох поверхах 
функціонують їдальні та кафе, де завжди є свіжі перші та 
другі страви, салати та випічка, соки, гарячі чаї та кава 

Для більшої зручности їдальня та кафе працюють і на 
території студентських гуртожитків, а саме на вул. Ак. Ла-
заренка, 44 та на вул. Лукаша, 4. 

Також у чотирьох навчальних корпусах, в головному, 
що на вул. Бандери, 12, ІV — на вул. Невського, 5, V — на 

вул. Бандери, 30 та VІІІ корпусі на пл. Св. Юра, 3/4, працюють 
буфети, де завжди між парами можна поласувати свіжою 
випічкою, солодощами та гарячими напоями. 

― Розробляючи меню, — наголосив Михайло Петро-
вич, — стараємося щоб було не лише ситно, але й смачно та 
корисно. Керуючись збірником рецептур, наші працівники 
готують те, що користується у відвідувачів найбільшим по-
питом. Найпопулярнішими у весняно-осінній період є сала-
ти, а взимку політехніки найбільше полюбляють ласувати 
м’ясними стравами, варениками та дерунами.

Сторінку підготувала Наталія ПАВЛИШИН

Для того, аби не ходити впроголодь і залишатися здоровим, у Львівській політехніці функціонує студентський 
комбінат харчування, їдальні та буфети в навчальних корпусах і гуртожитках

[ЗДОРОВ’Я]
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Якщо до лікарів студенти звертаються 
лише при необхідності, то санаторій-
профілакторій користується неабия-
кою популярністю серед політехніків, 
а особливо тих, які проживають у 
гуртожитках.

― У профілакторій мене скерували за 
рекомендацією лікаря, оскільки маю про-
блеми зі шлунком, — розповів студент 
четвертого курсу Інституту комп’ютерних 
технологій, автоматики та метрології 
Андрій Случик. — Я на власному досвіді 
переконався, що це дуже добра нагода 
оздоровитися. Впродовж трьох тижнів 
я проходив різноманітні лікувальні та 
профілактичні процедури. Особливо спо-
добалося те, що в профілакторії можна 
харчуватися. Перед парами я завжди 
ходив снідати. Та й на обід під час великої 
перерви встигав. Дуже зручно отримати 
путівку в санаторій-профілакторій на час 
сесії. Адже не відволікаєшся на приготу-
вання їжі й можеш повністю присвятити 
себе підготовці до іспитів. 

Раз на рік, а при необхідності 
й двічі, оздоровитися в санаторії-
профілакторії Львівської політехніки 
може кожен студент незалежно від 
стану здоров’я. 

― Для того, щоб отримати путів-
ку, — наголосив голова оздоровчого 
відділу Львівської політехніки Дмитро 
Симак, — потрібно написати заяву в 
профком, отримати довідку від тера-
певта, а вже на підставі цього доку-
менту — санаторно-курортну путівку. 

Під час кожної зміни санаторій-
профілакторій може прийняти близько 
ста осіб. За досить невелику плату (120 
гривень за 21 день) студенти мають 
можливість пройти різноманітні проце-
дури, а також харчуватися тричі на день. 

― За рік у нас проходять оздоров-
лення та профілактику понад тисяча 
студентів, — розповіла головний лікар 
санаторію-профілакторію Ольга Сла-
вітич. — Найменший наплив влітку, 
оскільки студенти на канікулах. У нас 

можна скористатися послугами фізіо-
терапевта, стоматолога, масажиста. А 
також оздоровитися завдяки настоям 
лікарських трав, кисневих коктейлів, 
інгаляцій, озокеритових аплікацій і в 
камері штучного мікроклімату. 

Також студенти можуть отримати 
кваліфікований огляд та допомогу 
спеціялістів студентської поліклініки 
(хірурга, офтальмолога, гінеколога, ото-
ларинголога, окуліста, невропатолога, 
стоматолога), яка розташована в при-
міщенні 1-го студентського гуртожитку 
на вул. Бой-Желенського, 14. А ще у по-
ліклініці працює кабінет функціональної 
діягностики. Студенти із хронічними 
захворюваннями можуть пройти ліку-
вання на денному стаціонарі. За кож-
ною академічною групою Львівської 
політехніки закріплений терапевт, 
який скеровує хворого студента до по-
трібного спеціяліста, скоординовує на 
проходження планових профілактичних 
медоглядів. 

медичний комплекс

У Львівській політехніці дбають не лише про успішність студентів у навчанні, але й про їхнє самопочуття. На 
сторожі здоров’я молодих політехніків стоять медичні працівники поліклінічного відділення 10-ї міської 

лікарні та студентського санаторію-профілакторію

З турботою про політехніків

харчування

Смачно, як у мами
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— Вікторе Максимовичу, на що 
мають звернути особливу увагу 
першокурсники, йдучи на перше за
няття з фізичної культури?
— Уже в перші дні навчання відпо-
відальні за фізичне виховання, які є в 
кожному інституті, розказують першо-
курсникам про нашу кафедру, про те, 
чим вони займатимуться у нас упро-
довж трьох років навчання. Детальні-
ше про це розповімо їм на першому 
занятті безпосередньо на кафедрі. 

— Що робити тим студентам, 
які за станом здоров’я не можуть 
повноцінно займатися фізичною 
культурою?
— Мушу попередити першокурсників, 
що не варто приховувати від нас свій 
стан здоров’я, адже під час фізичних 
навантажень всяке може трапитися. У 
нас, на відміну від шкіл, нема звільнень 
від занять із фізичної культури. Для тих 
молодих людей, які за станом здоров’я 
не можуть повноцінно займатися спор-
том, передбачені заняття в медичних 
групах. За рекомендацією лікарів зара-
ховуємо їх у теоретичну групу, де вони 
отримують знання з фізичної культури 
та спорту, чи практичну, з полегшеною 
програмою фізичних навантажень. 

— Чим можете зацікавити першо
курсників?
 Ми культивуємо близько сорока ви-
дів спорту. Сюди входять практично 
всі види спортивних ігор. Маємо 
спеціялізовані зали з легкої атлетики, 
настільного тенісу, великий ігровий 
зал із гандбольним полем, двома 
волейбольними й баскетбольними 
майданчиками, тренажери для занять 
важкою атлетикою чи пауерліфтингом. 
Є також два зали для спортивних ігор, 
лекційні зали, а також для занять зі 
спортивної аеробіки, спеціялізований 
зал з вільної, греко-римської боротьби, 
самбо, дзюдо. Секції працюють з 16.30 
до 22.00, деякі — до 22.30. Незважа-
ючи на пізній час, студенти ходять на 
заняття із великим задоволенням. 
Свій досвід їм передають тренери, 
за плечима яких — чималі спортивні 
досягнення. 

— За яким критерієм обирають 
студентів у секційні групи?

— Критерії відбору в спортивні секції 
дуже прості. Однак у кожній кон-
кретній секції перевага надається 
тим студентам, які мають розряди з 
певного виду спорту. Тож, набираючи 
групу, враховуємо спортивні інтереси 
кожного. Новачків набираємо у секції 
боксу, важкої атлетики, пауерліфтин-
гу. Вже на другому-третьому курсах 
хлопці та дівчата (якщо відповідально 
тренуються) досягають успіхів і навіть 
стають майстрами спорту. 

— Якщо студентові подобається 
певний вид спорту, а вільних місць 
уже немає, як йому бути?
— Це складне питання, адже групи 
також не можуть бути безрозмірни-
ми, бо тоді не буде повноцінних тре-
нувань. Можна було б запропонувати 
студентам якісь заняття за інтереса-
ми у позанавчальний час, однак і тут 
не все так просто. Тож у такій ситуації 
вчимо студентів займатися різними 
спортивними вправами самостійно. 
Хочу нагадати першокурсникам, що 
незалежно від того, в якій групі вони 
займатимуться, всі студенти мають 
скласти залік з фізичної культури. 
Прикро про це говорити, але що-
року маємо частину студентів, котрі 
роблять вигляд, що не зрозуміли, 
чого від них вимагаємо і не ходять на 
заняття. В результаті, згодом виника-
ють проблеми із заліками. Пропону-
ємо таким студентам відпрацювати 
свої години з 29 серпня до 12 вересня 
й таки отримати свій залік.

— На Вашу думку, студентам до
статньо однієї пари з фізичного 
виховання на тиждень?
— Звичайно, це не може задовольнити 
ні нас, ні студентів. Є рішення, щоб ми 
займалися зі студентами два рази на 
тиждень. Однак і тут є свої проблеми, 
які стосуються, зокрема, матеріяльної 
бази. Хоча маємо дев’ять спортивних 
залів, басейн, спортивні майданчики, 
але для такої кількости студентів, які 
навчаються в нашому університеті, 
цього замало. Це ж стосується і різних 
секцій, груп здоров’я, в яких хотіли б 
займатися наші студенти. Тому, щоб 
хоч якось компенсувати такі незруч-
ності, завжди підтримуємо ініціятиву 
студентів, які час від часу хочуть про-
вести свої змагання. 

— Не секрет, що серед усіх сту
дентів є бодай кілька таких, які не 
люблять спорт і всіляко оминають 
заняття з фізичного виховання…
— Вважаю, що ця проблема почи-
нається з родини, де не прищепили 
дітям любові до фізичної культури, 
не пояснили її значення для здоров’я, 
потім додалася й школа, яка не має 
хороших умов для занять спортом. 
Все це разом і призводить до того, що 
молода людина обминає спортивні 
зали та майданчики. Дякувати Богу, 
молодих людей, які ходять до нас із 
задоволенням, значно більше.

— Іноді можна почути нарікання 
викладачів, що спортсмени вчаться 
гірше за инших…
— Я не був би таким категоричним: 
99 відсотків тих, хто займається в 
спортивних секціях, мають добрі оцін-
ки. До прикладу, наші спортсмени 
є і магістрами, й аспірантами. Мої 
дівчата-баскетболістки також мають 
добрі оцінки, отримують стипендії. Є, 
звичайно, невеликий відсоток тих, хто 
через постійні тренування і змагання 
не встигає за навчальною програмою 
(але ж серед студентів, котрі відстають у 
навчанні, чимало таких, котрі до спорту 
не мають ніякого стосунку). Мусимо йти 
назустріч студентам-спортсменам, які 
захищають спортивну честь університе-
ту, міста, держави на змаганнях різного 
рівня, — влаштовувати їм додаткові 
заняття, переносити терміни іспитів. 

фізична культура для всіх

У Львівській політехніці створені всі умови для того, щоб кожна людина була у чудовій фізичній формі: 
кафедра фізичного виховання, що розташована у Стрийському парку, завжди відкрита для тих, хто дбає 

про своє здоров’я. Сьогодні наш гість — завідувач кафедри фізичного виховання професор Віктор Корягін

Для гармонії душі і тіла
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Ще будучи у дев’ятому класі, Володя 
зацікавився різними видами спорту, 
а вже в одинадцятому твердо знав, 
що поглиблюватиме свої спортивні 
навики саме з греко-римської вільної 
боротьби. У Політехніці доля звела 
його з тренером, майстром спорту з 
вільної боротьби Володимиром Стад-
ником. Відтоді й почалися справжні, 
повноцінні тренування, за якими при-
йшли й перші успіхи. Нині він —призер 
регіональних ігор з вільної боротьби, 
багаторазовий чемпіон чемпіонатів 
між вишами з греко-римської вільної 
боротьби. 

— Чому зацікавився саме цими ви
дами спорту?
— Мабуть, кожна людина відчуває, що 
їй приносить найбільше задоволення. 
Для мене найкращими видами спорту 
є рукопашний бій, вільна і класична 
боротьба, дзюдо. Від успіхів до успіхів 
переконуюся, що це — моє найкраще 
заняття, окрім навчання, звичайно 
(усміхається). 

— Який з цих чотирьох видів спорту 
найближчий?
― Зараз більше уваги приділяю руко-
пашному бою та змішаному єдино-
борству. Нині тренуюся у змішаному 
єдиноборстві, часто успішно виступаю 
за команду Львова, є учасником різних 
міжнародних турнірів. Однак не за-
буваю про вільну і класичну боротьбу, 
регулярно відвідую тренування, зараз 
виступаю за Львівську політехніку на 
обласних змаганнях. 

— У вас — командна гра, чи кожен 
змагається за себе?

— Під час змагань кожен бореться 
за свої особисті успіхи, однак є таке 
поняття як командний залік. Тобто, 
инколи доводиться змагатися і в ин-
ших категоріях, і за збірну команду 
Політехніки, аби вона отримала біль-
ше залікових балів. Наша команда 
вже третій рік поспіль перемагає у 
чемпіонаті вишів із вільної боротьби. 
З класичної боротьби цього року нам 
дісталося друге місце, а минулі два 
роки ми займали перші місця. 
— Спорт, зазвичай, вимагає багато 
часу. Як Тобі вдається при тому ще 
й добре вчитися?
— Звичайно, поєднувати спорт і на-
вчання доволі складно, особливо на 
перших двох курсах. Було важко, доки 
не навчився все розумно поєднувати. 
Улюблений вид спорту завжди ви-
магає самодисципліни, концентрації, 
вміння робити все швидко і якісно. 
Можна сказати, що спорт мені допо-
магає в успішному навчанні. До того 
ж викладачі розуміють, що через зма-
гання і тренувальні поїздки не завжди 
можу бути присутній на лекціях, тож 
допомагають наздогнати пропущене. 
Незважаючи на те, що на навчання 
витрачаю не досить багато часу, все 
встигаю зробити нормально і вчасно. 
Зазвичай, лабораторні та практичні 
роботи роблю під час пар. Вчуся добре, 
а після закінчення бакалаврату планую 
продовжити навчання в магістратурі. 

— Чим іще цікавишся у вільний від 
навчання і спорту час?
— Люблю читати художню літературу. 
На вихідні з друзями можемо взяти 
велосипеди, сісти в електричку і гай-
нути на кілька днів у Карпати. Можемо 

зупинитися й на якійсь із баз. Люблю 
їздити на озера. 

— Яким було Твоє цьогорічне літо?
— 17 липня — 5 серпня був на тре-
нувальних зборах з єдиноборств у 
Дагестані, в Махачкалі. Там збиралися 
спортсмени з України, Росії, Дагестану, 
Азербайджану. Брав участь у Чемпіонаті 
України з єдиноборств, який проходив 
10 серпня в Судаку на Кримському узбе-
режжі. Там змагався за Львівщину і ко-
манду Львова. Разом із командою беру 
участь у змаганнях М1 Selection Ukraine, 
які проходять в кілька етапів. У першому 
етапі ми перемогли команду Донецька 
з рахунком 4 : 1. У вересні відбудеться 
другий етап змагань, а в жовтні — третій. 
Фінал проходитиме у грудні. 

— Що можеш порадити і побажати 
першокурсникам?
— Передусім нагадаю, що всім їм 
необхідно прийти на перше заняття на 
кафедру фізичної культури. Там трене-
ри запрошуватимуть у різні секції. Тут 
не треба бути дуже скромним, а сміли-
во пропонувати свою кандидатуру, аби 
не проґавити свій шанс. Слід одразу 
зголошуватися до того тренера, чий 
вид спорту вас найбільше приваблює.

А побажання — займатися будь-яким 
видом спорту не стільки задля великих 
спортивних перемог, як задля власно-
го здоров’я. Великий спорт здоров’ю 
сприяє менше, однак дуже зміцнює дух і 
змінює на краще світосприйняття моло-
дої людини. Він допомагає бути у житті 
сильним і витривалим. Зрештою, ніхто 
не заперечить, що спорт — це життя.

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН

знай наших!

Володимир Олешкевич, студент четвертого курсу Інституту телекомунікацій, радіоелек-
троніки та електронної техніки Львівської політехніки цієї весни на чемпіонаті вишів 

України зайняв друге місце у вільній боротьбі і перше — у класичній боротьбі. Він — 
кандидат у майстри спорту з рукопашного бою, вільної і класичної боротьби та дзюдо 

Успішний спорт допомагає 
успішному навчанню

— Що побажаєте новому поповнен
ню Політехніки?
— Хочу нагадати всім, що молодість 
минає, а здоров’я потрібне завжди. 
Тому треба постійно та регулярно 
займатися фізичними вправами. 
Загалом, упродовж свого навчання 

в університеті студенти мають доб-
ре освоїти свій фах, підтримувати 
у тонусі своє здоров’я і знати хоча 
б одну іноземну мову. Ці три кити 
можуть забезпечити їм чудове май-
бутнє. Ще побажав би не забувати 
про наші спортивні бази і для під-

тримки свого фізичного стану часті-
ше заходити на кафедру фізичного 
виховання. А ми їм у цьому завжди 
допоможемо.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН 
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Гості про наше місто
Сергій Янковський приїхав до Львова, щоб продовжити 
навчання в Інституті геодезії Львівської політехніки. До того 
він навчався у Рівненському аграрному коледжі. У Львові 
лише кілька днів, але вражень вже має багато: „Тут багато 
европейської архітектури, тому цікаво просто походити ву-
лицями. Мені сподобався Оперний театр — „крута“ споруда. 
Виникло бажання потрапити досередини, хоч на це ще не 
було часу. Також друзі радили побувати в ратуші, піднятися 
на неї і оглянути місто згори“.

Христина Стратійчук й Ірина Блажко — студентки-
п’ятикурсниці чернівецьких вишів. До Львова завітали як 
гості. „Цікаве місто, велике, — кажуть дівчата. — Тут є де 
посидіти (дуже подобаються стильні кав’ярні й те, що їх тут 
так багато) і просто походити. Найбільше нас вразила площа 
Ринок, дуже сподобалося кафе „Криївка“. Архітектура — 
надзвичайна, особливо гарні храми…“.

Львівські політехніки радять…

Четвертокурсники Інституту післядипломної освіти Олег 
Клімов (з Пустомит) та Микола Попович (зі Львова) зна-
ходять власні „приваби“ у Львові.

О. К: „Я би радив піти у Львівську пивоварню, там ціка-
вий Музей пива. Ще цікаві, на мою думку, Порохова вежа 
і Високий Замок… Є на що подивитися у самих університе-
тах — чудова старовинна архітектура“. 

М. П.: „Зауважте, як багато тут гарних храмів. Це і церк-
ва Андрія, і римо-католицька катедра, а біля неї — каплиця 
Боїмів, трохи далі — Преображенка… Приємно поблукати 
парками. Стрийський парк — алеї, струмочок, викладений 
камінням, озеро з лебедями… Вже практично відреставру-
вали парк імени Івана Франка — багато лавочок і ліхтарів, 
тож романтично і безпечно гуляти навіть увечері. Будинок 
орґанної та камерної музики — захоплює, орґан у душі 
все перевертає. Картинна галерея… Вернісаж… Добре, що 
реставрують старі будинки. Мені подобаються барельєфи 
на них. Біля Стрийського парку є стара будівля, на якій 
викладена мозаїка — зображення сонця з позолочених 
пластинок. Це привертає увагу, так як і пальмова гілка 
на Оперному. Ще мені подобається графіті, але не всім 
людям дано цим займатися. Крім того, було б добре, якби 
виділили більше місць, де його можна малювати. А не-
доречні написи і не в тих місцях — це зайвий „декор“. От 
можна було б заради експерименту розмалювати кілька 
трамваїв — це було б весело і оригінально, приваблювало 
б молодь“. 

Роман Якимів (з с. Соколів): „У Львові мені особливо 
подобається Музей архітектури та побуту „Шевченківський 
гай“ — цікаво подивитися на старі хати і старі речі в них, від-
відати зоокуток. Крім того, у цьому музеї просто неба часто 
бувають всілякі виставки, концерти, інші святкові заходи, є 
діюча дерев’яна церква. Ще мене приваблює ботанічний 
сад на Погулянці — природа там просто чудова...“

З погляду майбутніх архітекторів

Львів — це насамперед пам’ятки архітектури, красу й уні-
кальність яких ми, перейняті буденними клопотами, не за-
вжди помічаємо. Другокурсники-архітектори зізнаються, що 
допоки не вступили до Політехніки, не звертали особливої 
уваги на львівську архітектуру. Після року навчання вони 
почали дивитися на неї по-иншому: розрізняють розмаїття 
стилів, бачать, як минуле — готика і бароко, ренесанс і ампір 
змішуються (деколи, правда, дуже невдало) зі сучасною 
еклектикою та конструктивізмом. Вони кажуть: „Ми ходимо 
містом і вчимося. Розуміємо, що таких міст, як Львів, у світі 
мало і що мусимо не псувати архітектуру, а відроджувати її. 
Відреставрований Львів виглядатиме ще гарніше“. 

Направо підеш…

Направо підеш — музей, наліво завернеш — арт-галерея, 
прямо — будинок у стилі сецесії. Загалом у Львові є близько 
2000 історичних, архітектурних і культурних пам’яток. Коли 
втомишся оглядати експонати в етнографічному чи історич-
ному музеї — іди в аптеку-музей (єдина в Україні та Европі), 
Музей мистецтв давньої української книги чи Львівський 
музей скла (теж єдиний в Україні). Захочеш подивитися 
нові фільми — є „Кінопалаци“, приваблює ретро чи сучасне 
европейське мистецтво — стеж за афішами, кінофестивалі 
проводяться у Львові доволі часто. 

А взагалі, Львове, „твоїх одкровень треба шукати 
на даху Цитаделі чи в ярах Кайзервальду, спостерігаючи 
весняні танки примарних мавок навколо вогників чаклун-
ського вогню, або як „чорну хмару сріблять голуби“, відчу-
ваючи дим паленого листя, що пахне печеними яблуками, 
дозволяючи тобі відпочити від нерозуміння“ (з есе „Львів: 
право на розуміння“ Олександра Березка, колишнього 
студента ІКНІТ Львівської політехніки).

Ти маєш час побачити, відчути і зрозуміти Львів. Ско-
ристайся цим сповна!

Наталя ЯЦЕНКО 

місто твоєї юности

Усе, що пізнаєте зараз, буде вашим набутком на всі наступні роки“, — казали нам колись викладачі. І хто 
повірив їм, не прогадав. Адже тільки тоді, коли ти ще студент, коли найбільша турбота для тебе — це добре 

скласти сесію і змістовно провести дозвілля, є найбільше можливостей розвивати себе як особистість: читати, 
ходити на концерти й виставки, у театри і музеї… Та навіть просте блукання містом може тебе збагатити. Адже 
місто — це теж книга, історична, пригодницька, місцями любовна й трохи детективна 

Львів очима студентів
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Для усіх, хто захоплюється фотографією, тижневик „Аудиторія“ 
оголошує традиційний фотоконкурс. Цього року ― на тему 

„Таємниці моєї країни“. 
Роботи приймаємо до 1 жовтня 2010 року за адресою: Львів, 

вул. С. Бандери, 12, головний корпус Львівської політехніки, 
кімн. 229. 

Головні умови та вимоги:
• авторами робіт мають бути тільки студенти;
• світлини можуть бути кольорові або чорно-білі у форматі не 

меншому, ніж 20 × 30 см, оформлені в паспарту;
• один автор може подати на конкурс не більше 5 робіт;
• фотографії подавати в друкованому й електронному варіянтах із 

заповненою анкетою (анкету шукайте у газеті з вересня);
• кожна робота мусить мати назву;
• світлини можуть бути у таких номінаціях: портрет, пейзаж, натюр-

морт, макрозйомка, урбаністика та сюжетні фотографії (номінації 
вказувати в анкеті). 
Телефон для довідок: 258 26 08.

Оргкомітет

увага: фотоконкурс!

„Таємниці моєї країни“

[ПЕРЕРВА]
анонс

Українці повернулися  
зі Соловків

У серпні 2010 року на Соловках (РФ) знову 
залунала українська мова. На відміну від „во-
рогів народу“ Леся Курбаса, Миколи Зерова, 
Миколи Куліша, Валер’яна Підмогильного, 
Марка Вороного, Антіна Крушельницького 
з синами та тисяч инших, майже тридцять 
українських прочан під егідою Українського 
інституту національної пам’яти мандрували 
на північ Росії добровільно. А вшанувавши 
пам’ять жертв політичних репресій, які по-
лягли на місцях масових страт в’язнів ГУЛАГу, 
так само вільно повернулися на Батьківщину. 
На Соловках та в урочищі Сандармох зали-
шилися вишиті рушники та відлуння укра-
їнських пісень, додому ж прочани повезли 
сум і пам’ять. У складі делегації була й жур-
налістка тижневика „Аудиторія“. Репортаж 
із моторошних місць ув’язнень та розстрілів 
читайте з наступного числа газети.

Горизонтально: 
5. Затвердження найвищим органом державної влади між-
народного договору. 8. Вона з’являється на неголеному чо-
ловічому обличчі. 10. Чашоподібне заглиблення на вершині 
вулкана. 12. Парний орган людини, що міститься по обидва 
боки хребта. 14. Титул правителів Стародавнього Єгипту. 
16. Одна з річок, що оточувала Аїд. 18. Грузинська цариця. 
20. Спеціяльний майданчик для змагань з кінного спорту. 
21. Основна одиниця часу. 23. Колесо, поворотом якого 
керують рухом корабля, літака. 26. Екватор тіла людини. 
27. Ніж для зрубування цукрової тростини. 29. Засновник і 
перший цар Стародавнього Риму. 31. Костюм для зустрічі 
з Морфеєм. 32. Трав’яниста рослина родини жовтецевих; 
горицвіт. 33. Розділ зоології, що вивчає птахів.

Вертикально:
1. Центр католицизму з резиденцією папи римського. 
2. Правитель, влада якого ґрунтується на сваволі й насиль-
стві; деспот. 3. Значки для виділення прямої мови, цитати. 
4. Вежа при мечеті. 6. Ріка в Лондоні. 7. Печера, знайдена 
Алі-Бабою. 9. Хижий звір родини котячих, сніговий барс. 
11. Раб-борець на арені Колізею. 13. Звивиста дорога в 
горах. 15. Відзнака, почесна нагорода. 16. Офіційна зустріч 
глав держав, урядів. 17. Період складання іспитів в універ-
ситеті. 19. Велика хижа морська риба. 22. Гора в Греції, на 
якій жили боги. 24. Невпинний голосний сміх. 25. Цінний 

хутровий звір, мускусний пацюк. 27. Суцільна кам’яна 
брила. 28. Держава в Европі. 29. Австрійський футбольний 
клуб. 30. Столиця Нігерії.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кросворд

хіт-парад

Відкриваємо новий музичний сезон!
Дорогі читачі-меломани! „Аудиторія“ пропонує вам 
зануритися у світ якісної української музики і виграти 
гарні призи!
За учасників нашого хіт-параду, яких побачите на сайті 
www.audytoriya.lviv.ua, треба надсилати свої голоси на 

адресу info@polynet.lviv.ua, або на сторінку vkontakte.ru/
id10384946. На першого, хто вгадає переможця, чекатиме 
подарунок. Тож слідкуйте за анонсами нашого музичного 
конкурсу вже у найближчих номерах газети і голосуйте 
за улюблених виконавців! Бажаємо музичних перемог!
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Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує прийом до цільової аспірантури на 2010 рік 
за такими спеціальностями:

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА
» Інститут економіки і менеджменту
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
» Інститут енергетики та систем керування
05.09.01 Електричні машини й апарати
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
05.26.01 Охорона праці
» Інститут будівництва та інженерії довкілля
05.02.09 Динаміка та міцність машин
05.22.11 Автомобільні шляхи та аеродроми
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
05.23.08 Технологія та організація промислового та цивільного 
будівництва
05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія 
» Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забез-
печення
05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
05.13.21 Системи захисту інформації
» Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної 

техніки
05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі 
05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи 
05.12.20 Оптоелектронні системи
05.27.01 Твердотільна електроніка
05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
» Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи 
01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислюваль-
них машин і систем
05.13.06 Інформаційні технології
05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика
» Інститут інженерної механіки та транспорту
05.02.02 Машинознавство
05.02.08 Технологія машинобудування
05.02.09 Динаміка та міцність машин
05.13.07 Автоматизація технологічних процесів
05.22.02 Автомобілі та трактори
05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
» Інститут хімії та хімічних технологій
02.00.02 Аналітична хімія
02.00.04 Фізична хімія
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
03.00.20 Біотехнологія
05.17.01 Технологія неорганічних речовин
05.17.03 Технічна електрохімія
05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних мате-
ріалів
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
14.03.07 Фізіологічно активні сполуки
15.00.01 Технологія ліків та організація фармацевтичної справи
21.06.01 Екологічна безпека 

» Інститут геодезії
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
05.24.04 Кадастр та моніторинг земель
» Інститут гуманітарних та соціальних наук
09.00.02 Діалектика і методологія пізнання
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
22.00.03 Соціальні структури  та соціальні відносини
23.00.02 Політичні інститути та процеси
25.00.02 Механізми державного управління
» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
01.01.07 Обчислювальна математика
01.04.02 Теоретична фізика
01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень
05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та 
магнітних величин
05.13.06 Інформаційні технології
05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів
23.00.02 Політичні інститути та процеси
» Інститут архітектури
18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
18.00.02 Архітектура будівель та споруд
18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура 

БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
» Інститут інженерної механіки та транспорту 
05.02.08 Технологія машинобудування
» Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної 

техніки
05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі
» Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та  метрології
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
05.13.21 Системи захисту інформації
» Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
05.13.06 Інформаційні технології
10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика
» Інститут геодезії
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
05.24.04 Кадастр та моніторинг земель
» Інститут енергетики та систем керування
05.09.05 Теоретична електротехніка
05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
05.26.01 Охорона праці
» Інститут економіки і менеджменту
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
» Інститут гуманітарних та соціальних наук
07.00.01 Історія України
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
20.02.22 Військова історія
» Інститут будівництва та інженерії довкілля
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора уні-
верситету з додатком таких документів:
• особистого листка з обліку кадрів із фотокарткою 4 × 6 та авто-

біографії;
• клопотання з місця роботи про скерування на навчання до 

цільової аспірантури з гарантією про відшкодування витрат за 
підготовку (включаючи виплату стипендії), підписане керівни-
ком установи та головним бухгалтером;
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

[РЕКЛАМА ТА ОГОЛОшЕННЯ]

Многая літа!
Колектив кафедри 
механіки та авто-
матизації маши-
нобудування Ін-
ституту інженерної 
механіки та тран-
спорту Львівської політехніки сер-
дечно вітає з ювілеєм ― 60-річчям 
від дня народження ― асистента 

Василя Йосиповича ДЕМКІВА. 

Бажаємо ювілярові козацького 
здоров’я, сімейного щастя і благо-
получчя, творчої наснаги, життє-
вого оптимізму на многії літа.

З води та роси!
Бажаєм удачі та друзів без ліку,
Міцного здоров’я та довгого віку.
Бажаємо радості світлої в хату,
І днів Вам бажаємо щастям багатих!

ч. 22 (2702)
8 липня — 30 серпня 2010

05.02.02 Машинознавство 
05.09.03 Електротехнічні комплекси та 
системи 
05.11.04 Прилади та методи вимірювання 
теплових величин 
05.11.05 Прилади та методи вимірювання 
електричних та магнітних величин 
05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби 
телекомунікацій 
05.13.06 Інформаційні технології 
05.14.02 Електричні станції, мережі та 
системи 
05.17.04 Технологія продуктів органічного 
синтезу
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної 
технології 
05.22.02 Автомобілі та трактори 
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та 
споруди 
05.24.01 Фотограмметрія, геодезія та 
картографія 
05.27.06 Технологія, обладнання та вироб-
ництво електронної техніки 
08.00.04 Економіка та управління підпри-
ємствами 
18.00.01 Теорія архітектури, реставрація 
пам’яток архітектури 

Вступники до докторантури подають на 
ім’я ректора університету такі документи: 
• заяву; 
• лист скерування на навчання до цільової 

докторантури за підписом керівника 
установи (для працівників університету ― 
подання на ім’я ректора за підписами за-
відувача кафедри та директора інституту);

• особовий листок обліку кадрів; 
• список опублікованих наукових праць 

і винаходів;
• медичну довідку про стан здоров’я за 

формою N 86-у;
• копію диплома про закінчення вищого 

навчального закладу;
• копію диплома про присудження на-

укового ступеня кандидата наук та 
(при наявності) копію атестата доцента 
або с. н. с.;

• розгорнутий план дисертації на здо-
буття наукового ступеня доктора наук.

• Паспорт та дипломи про вищу освіту 
та присудження наукового ступеня 
кандидата наук подаються вступником 
особисто.
Прийом документів ― до 30 вересня 

2010 року.

Вважати недійсними: 
утрачений диплом ВЕ № 013071, виданий Дер
жавним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Жильцова Олександра Володимировича;
утрачений диплом ВІ № 608381, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Орлова Володимира Федоровича;
утрачений диплом ЦВ № 658226, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Буйницької Світлани Леонідівни.

Національний університет 
„Львівська політехніка“

оголошує прийом до цільової докторантури за державним 
замовленням у 2010 році за такими спеціальностями:

За довідками звертатися за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний 
корпус, кімната 207, телефонувати: (0322) 258-23-98, 258-24-84.

• витягу з протоколу засідання Вченої ради інституту (для осіб, 
рекомендованих в аспірантуру, безпосередньо після закінчен-
ня ЗВО);

• переліку опублікованих наукових праць і винаходів; особи, які 
не мають опублікованих наукових праць, подають реферат за 
обраною спеціальністю;

• копії дипломів про закінчення ЗВО (бакалавра та магістра або 
спеціаліста) та виписки з залікових відомостей; 

• посвідчення про кандидатські іспити для осіб, які повністю або 
частково склали кандидатські іспити;

• медичної довідки (за формою № 86-у);
• паспорт, диплом про закінчення вищого навчального закладу 

та додатки до диплома подаються вступником особисто.

Вступники до аспірантури проходять попередню співбесіду 
на засіданні Приймальної комісії інституту та з передбачуваним 

науковим керівником, який письмово повідомляє у Приймальну 
комісію про свою згоду здійснювати наукове керівництво.

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити 
зі спеціальної дисципліни, філософії та іноземної мови в обсязі 
діючої програми для ЗВО.

Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, 
при вступі до аспірантури за рішенням Приймальної комісії звіль-
няються від відповідних вступних іспитів.

Особам, допущеним до складання вступних іспитів, нада-
ється за місцем роботи відпустка із збереженням заробітної 
плати із розрахунку 10 днів для підготовки та складання кож-
ного іспиту.

Прийом документів ― з 1 до 30 вересня.
Вступні іспити ― з 11 жовтня до 15 листопада.
Зарахування до аспірантури після укладання контракту на 

цільову підготовку ― з 1 грудня 2010 року.


