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Перше вересня —
всенародне свято

Д

ень знань, який ми традиційно відзначаємо у тісному українському родинному
колі 1 вересня, ― це по-справжньому всенародне свято людяности й доброти,
мудрости й надії, віри і любови. Це — хвилююче свято нових відкриттів та початку
осяйного й нелегкого шляху до знань, наукового розуміння й бачення навколишнього світу та нас сущих у ньому.

Великий український світоч, наш славний земляк Іван
Франко, людина, котра знала 14 мов й вільно володіла
ними, перу якої належали 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,
коли ми розбудовуємо свою незалежну, вільну й суверенну европейську державу, якій цими днями виповнилося
двадцять років.
За цей час в Україні народилося нове покоління людей,
яких можна назвати хрещениками Незалежности. Людей
молодих, талановитих, енергійних, сильних і незалежних.
Саме з ними ми пов’язуємо свої головні надії та сподівання
на майбутнє.
І головним вартісним чинником цього майбутнього
виступає інтелектуальний потенціял нації, духовний стан
нашої спільноти, її здатність мобілізувати свій розумовий,
вольовий і моральний ресурс, аби дати адекватну відповідь
сучасним глобальним викликам.

Тому вкрай важлива роль вищої школи, попит на яку
постійно зростає. Не хочеш відстати від життя — вчися!
Освічена людина відрізняється від неосвіченої саме тим,
що впродовж усього свого життя вважає свою освіту незакінченою.
Бажаю всім студентам і викладачам Львівської політехніки натхнення на шляху підкорення нових вершин знань,
наполегливости й терпіння, мудрости й розважливости.
Звертаюся у цей урочистий день насамперед до першокурсників. Сьогодні ви отримали змогу навчатися в
одному з найкращих і найпрестижніших університетів
України — славній і давній академічній Львівській політехніці. Пишайтеся тим, що ви ввійшли у дружну й згуртовану
політехнічну родину, бережіть і примножуйте її традиції
та надбання.
З усією теплотою серця висловлюю слова подяки нашим
професорам і викладачам за їхню щоденну творчу працю.
Вітаю й батьків наших вихованців, зичу їм терпеливости
й порозуміння зі своїми нащадками. Бажаю всім міцного
здоров’я, щастя і творчости!

Політехніка — в аванґарді державотворення

24

серпня 1991 року назавжди
ввійде в історію України як
день проголошення Незалежности
нашої Вітчизни. Здійснилися споконвічні прагнення українців жити
у своїй державі, за яку боролися і
віддали життя багато поколінь.

20 років Незалежности України — це час становлення нашої
держави, зміцнення її економічного
суверенітету, соціяльних інституцій,
національно-духовного відродження,
усвідомлення всіма українцями себе
державотворчою нацією.
Основи української незалежности
й суверенітету започаткували видат
ні державотворці — Володимир
Великий, Ярослав Мудрий, Богдан
Хмельницький, Пилип Орлик, Михайло Грушевський. Про це мріяли
наші духовні світочі Тарас Шевченко,
Іван Франко, Леся Українка, Михайло
Драгоманов. За це боролися славні українські лицарі — запорізькі
козаки, січові стрільці, вояки ОУН-

УПА. Наближали нашу незалежність
подвижники-шістдесятники.
Завжди йшла в аванґарді українського державотворення і Львівська
політехніка. І ця традиція зберігається
та примножується. Адже одним із
важливих чинників утвердження суверенітету є вітчизняна освіта та наука.
Незважаючи на складні економічні умови, ми зберегли головний
інтелектуальний потенціял: своїх
учених, визнані у світі наукові школи і
напрямки. А головне — зберегли традиції виховання і формування творчих особистостей своїх вихованців.
Завтрашній випускник Львівської
політехніки покликаний будувати
нову економіку знань і високих
технологій, економіку лідерства та
інновацій. Ми будемо ростити нове
покоління ― покоління творчих,
патріотично налаштованих фахівців,
орієнтованих на „виробництво“ ідей
та інновацій.
Від імени ректорату та від себе
особисто щиро і сердечно вітаю вас із

днем народження нашої Вітчизни ―
незалежної й суверенної, єдиної і
соборної України!
Їй виповнилося 20 літ. Вона юна й
дужа, щедра і велична. Вона — наша
рідна Батьківщина!
Подумки повторимо чудові слова з
вірша Володимира Сосюри. Повторимо і будемо свято дотримуватися їх:
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного
університету „Львівська
політехніка“, голова ради ректорів
Львівщини, професор
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Свято свободи у Львівській політехніці

С

Присутні хвилиною мовчання
вшанували політехніків, які жертовно
і віддано працювали для української
справи, та не дожили до цього ювілею
держави: Юрія Величка, Федора Замору, Мирона Плетінку, Андрія Залізного,
Євгена Шморгуна, Юліяна Павліва,
Олексія Волинця, Миколу Кукляка. Як
знак шаноби до подвигу незламних
борців за незалежність України, колишніх студентів Політехніки Романа
Шухевича, Степана Бандери, Олекси
Гасина та инших, студенти Анастасія
Ковригіна та Данило Цвьок поклали
квіти до стели „Борцям за волю України“.
Від адміністрації університету колектив Політехніки привітав перший
проректор Володимир Павлиш. Він
відзначив здобутки українців, серед
яких найважливіше те, що нашу незалежну державу визнали у світі, і те,
що за 20 років з’явилося покоління,
яке не знає иншої батьківщини опріч
України.
― Але українці ще не стали єдиним
народом, — сказав він. — Ми повинні
консолідувати націю і виховати в людях, особливо в молоді, державницьку
позицію, щоб мудро і вміло інтегруватися зі світовою спільнотою.
Проректор наголосив і на досягненнях Львівської політехніки, яка стала
потужним освітньо-науковим універ-

Світлина Наталії Павлишин

вятковий, піднесений настрій,
щирі слова привітань із Днем Незалежности України витали 23 серпня
у Львівській політехніці — академічна
громада університету відзначала найбільше державне свято урочистою
академією.

ситетським центром України та Східної
Европи; п’ятнадцять років поспіль
входить у десятку найпрестижніших
вишів України та посідає почесне друге
місце серед технічних вишів.
Гостем свята був політичний та громадський діяч, випускник Політехніки
Микола Горинь, який наголосив на
величезній відповідальності, яка лягає
на плечі сучасної молоді, за єдність нації та збереження незалежности нашої
держави.
Спогадами про створення в Політехніці альтернативних до комуністичної партії громадських організацій та
демократичні перетворення в альмаматер поділився тодішній співголова
Народного руху, а згодом проректор
Маркіян Павликевич.
Історію національного прапора
нагадав присутнім поет, громадський
діяч, політв’язень радянських таборів
Ігор Калинець.
Професор Богдан Гнідець згадав
однокурсників, які зазнали репре-

сій за свої національно-патріотичні
переконання у середині минулого
століття.
Про роль студентства у здобутті
незалежности розповів учасник студентської революції, нині директор
видавництва Львівської політехніки
Іван Паров’як. Він, зокрема, сказав:
― Окрім політичних акцій, ми брали активну участь у демократичних перетвореннях у Політехніці, формували
органи студентського самоврядування.
Він закликав студентство бути й
сьогодні рушієм суспільних процесів.
Ще більшої урочистости додавали
патріотичні пісні у виконанні Народного чоловічого хору „Орфей“, художнє
читання учасників театру-студії „Хочу“
та майстерність ведучої — голови університетської „Просвіти“ професора
Христини Бурштинської.
Наприкінці свята грамотами університету нагородили багатьох політехніків, які дочинилися до становлення
Української держави.

Українців привітав Папа Римський
Двадцятирічному ювілею Незалежности України у Львові присвячено
Міжнародний фестиваль фольклору
„Етновир“, кінофестиваль незалежного
кіно „КіноЛев“ та Свято хліба.
23 серпня львів’яни відзначили
День Державного прапора та день
вишиванки. Понад півтисячі учасників телепроєкту „Майданс“ у центрі
міста сформували „живий“ прапор.
Справжніми українцями в ці дні стали
і скульптури давньогрецьких богів — їх
одягли у розкішні вишиванки.
Урочисті збори Львівської обласної ради, де виступили натхненники

українства — зв’язкова Головнокомандувача УПА Ольга Ільків „Роксолана“
та сотенний УПА Мирослав Симчич
„Кривоніс“, задали добрий тон Дню
Незалежности. Відбулася й урочиста
сесія Львівської міської ради. Керівники области і міста поклали квіти
до пам’ятників Тарасові Шевченку,
Степанові Бандері та В’ячеславові
Чорноволу.
Апогеєм свята стала урочиста піша
хода до пам’ятника провідникові ОУН,
яку очолила п’ятірка вершників у формі січових стрільців на конях, молодь
у вишиванках несла величезний Дер-

жавний прапор України та полотнище
із зображенням Степана Бандери.
Завершилося святкування концертом за участи колективів „Орфей“,
„Піккардійська терція“ та „Скрябін“ зі
симфонічним оркестром.
Святкування Дня Незалежности
відбулися і за межами України, де є
потужні діяспорні спільноти. Український люд привітав Папа Римський
Бенедикт XVI, виступаючи з промовою
у своїй літній резиденції в Кастельгандольфо. Понтифік виголосив привітання українською мовою.
Наталія ПАВЛИШИН
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вступна капанія-2011
кщо торік під час вступної кампанії Львівська політехніка була у числі найкращих
Я
університетів України, то цього року вона стала беззаперечним лідером за кількістю
поданих заяв від абітурієнтів. Нині вступна кампанія вже позаду. Про її перебіг розмовляє-

мо з відповідальним секретарем Приймальної комісії університету Романом Брилинським

Львівська політехніка —
лідер за кількістю поданих заяв
— Романе Богдановичу,
скажіть, будь ласка, в
чому полягає цей феномен?
— Насправді, нічого тут
дивного нема, адже в нашій
структурі діє Інтелектуальний навчально-науковий
центр професійнокар’єрної орієнтації, яким
керує доцент кафедри фізики Олександр Захаріяш.
Крім цього, дуже активну участь у роботі центру
брали директори наших
інститутів. Вони їздили в
школи, проводили олімпіяди, зустрічі з потенційними
абітурієнтами. Тому багато
з них, особливо учасники
олімпіяд, подавали заяви
в наш університет. Ще один
чинник — зміна форми
подання документів абітурієнтами, завдяки чому
багато заяв надійшло до
нас з усіх регіонів України.
— У минулі роки абітурієнтам доводилося вистоювати великі черги
(принаймні у перші дні),
щоб здати документи. Як
було цього року?

— Тут також відбулися деякі
зміни. Торік в одній авдиторії
можна було здати документи лише до одного інституту.
Далі ми ці заяви відносили
у спеціяльно обладнаний
комп’ютерний клас, де оператори вводили інформацію
в базу даних. Цього року ми
збільшили кількість приймальників і обладнали
десять комп’ютерних класів,
з’єднали їх мережею. Тож
паралельно з приймальником працював оператор,
який одразу вносив дані
про абітурієнта в мережу.
Внаслідок (деякі організації
проводили моніторинг часу
прийому документів), у середньому на одного абітурієнта витрачалося до 10 хвилин. Крім цього, абітурієнт
міг звернутися з питанням
щодо приймання документів у будь-яку авдиторію,
де приймали ці документи.
Власне завдяки цьому ми
уникнули черг і прийняли
більше документів.
— То скільки ж було заяв?
— Трохи більше, як 24,5
тисяч на денну форму на-

— З усіх бажаючих стати
студентами Політехніки скільком це насправді
вдалося?
—На денну форму навчання зарахували 2240 першокурсників, на заочну — 67.
Державне замовлення ми
виконали одними з перших
в Україні.
— Чому так мало заочників?
— Торік у нас навчалося 126
заочників. Цього року ми не
були впевнені, що будуть
охочі навчатися заочно, на
всяк випадок попросили у
відомчого міністерства 67
місць. Їх заповнили достойні абітурієнти.

— Чи багато абітурієнтів обрали комерційне
навчання?
— Тут теж є своя межа. Їхню
основу склали ті абітурієнти, котрі подали документи
на державне навчання, але
не потрапили туди. Це десь
близько дев’ятисот осіб.
Крім цього, приймання
документів на комерційну
форму навчання ми продовжили до 25 серпня.
Точніше число цієї категорії студентів буде відоме
дещо пізніше.
— Яким був цьогорічний
конкурс?
— Загалом по університету
середній бал становив 11
осіб на одне місце. Щодо
окремих напрямів підготовки, то тут, до прикладу,
лідером є правознавство
— майже 74 людини на
місце, маркетинг — 60,
соціологія — 57, міжнародні відносини — 53,
соціальна робота — 40,
практична психологія —
43. З технічних напрямів
підготовки найбільшим
попитом користувалися

Під час вступної кампанії 2011 найпопулярнішими серед
абітурієнтів були львівські виші: найбільше заяв вступники
подали до Львівської політехніки, на другому місці опинився ЛНУ ім. І. Франка. За ними у рейтингу — НТУУ „КПІ“, Національний авіаційний університет та КНУ ім. Т. Шевченка.
Проаналізувавши підсумки вступної кампанії, громадські спостерігачі з ГМ „ОПОРА“ склали рейтинг тих вишів,
куди найчастіше подавали заяви абітурієнти з найвищими
балами ЗНО. За словами голови правління громадянської мережі Ольги Айвазовської, в цьому рейтингу на
першому місці КНУ ім. Т. Шевченка, на другому — КиєвоМогилянська академія, на третьому — НТУУ „КПІ“, далі —
ЛНУ ім. І. Франка, Київський національний економічний
університет ім. В. Гетьмана.

Світлина Катерини Гречин

[•]

вчання і 1600 — на заочну.
У цю цифру ввійшли й ті,
хто планував вчитися на
екстернаті. Загалом, прийняли понад 26 тисяч заяв,
зокрема сюди зачисляємо
й 556 заяв від осіб, які мають право першочергового
вступу до університету.
Цьогорічні вступники репрезентуватимуть, мабуть,
усі області України.

Абітурієнти здають документи до Львівської політехніки
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коротко
напрями підготовки:
безпека інформаційних
і комунікаційних систем
(16), програмна інженерія (14), системний
аналіз (11), автомобільний транспорт, харчові
технології та інженерія
(по 10) тощо.
— Чи дало вам міністерство достатньо
місць на держзамовлення?
— Торік, згідно з пропозицією профільного
міністерства, ми зменшили своє замовлення
на 350 осіб. Цього року
суттєво зменшили набір на напрями підготовки в ІНЕМ, зате кількість місць на технічні
напрями підготовки є
та, яку ми просили.

темі „Електронний
вступ-2011“. Правда,
с п о ч а т к у н а м б ул о
тяжко опанувати таку
систему через технічні
проблеми. Приймання
документів проходило
в три етапи: 5 днів —
перший етап, 2 дні —
другий і 3 — третій. Ми
цих рекомендацій дотримувалися. Звичайно, за цей час чимало
із вступників встигли
переорієнтуватися й
подати документи в
инші виші. Однак, мушу
сказати, що цього року
ми обрали абітурієнтів із значно вищими
балами, ніж торік. Тож
приємно, що навчатимуться у нас студенти,
які мають добрі знання
за середню школу.

— Які новації були під
час вступної кампанії?
— Найперше, як я вже
сказав, — це електронна форма подання
документів в сис-

— Чи навчатимуться
цього року студенти
на нових напрямах підготовки?
— З приєднанням до
структури Політехніки

Інституту права та психології маємо такі нові
напрями підготовки,
як правознавство та
практична психологія.
Туди ж перейшла журналістика, яка раніше
була в ІГСН. Через зміну спеціяльностей, за
наказом профільного
міністерства, відтепер
готуватимемо ще й бакалаврів з міжнародної
інформації та спеціялістів і магістрів з міжнародних відносин. І це
ще не всі новації.
— А як відбулася
вступна кампанія у
наших коледжах?
— Всі директори доповіли на засіданні Приймальної комісії про
виконання державного
замовлення. Готуватимуть вони також і
комерційників.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН

на старті

Новий навчальний рік вступив
у свої права
Першими цього навчального року сіли
за студентські лави спудеї другого —
четвертого курсів: їхнє навчання розпочалося 22 серпня, тобто у восьмий
тиждень навчального графіка. Ви ж,
шановні першокурсники бакалаврату, як і перший курс спеціялістів
і магістрів, навчання розпочинаєте
традиційно: 1 вересня, у дев’ятий
тиждень навчального графіка. Відтепер вам треба уважно стежити за
рахунком цих тижнів, адже саме вони
регулюють час навчання, модулів,
іспитів, і врешті-решт — відпочинку.
Якщо будете сумлінні у навчанні,
уважні до настанов викладачів і порад
старших колег, то модульні контролі, які впродовж першого і другого
семестрів для всіх курсів є нефіксовані („плаваючі“) і триватимуть під
час навчальних тижнів, не застануть
вас зненацька. Не кажучи вже про
першу зимову сесію, котра для всіх
студентів першого року навчання роз-

почнеться 19 грудня і триватиме до 1
січня: вона, зазвичай, підкрадається
непомітно і тим, хто гаятиме час на
розваги, може створити серйозні
проблеми.
Студенти другого — четвертого
курсів матимуть зимову сесію вже з
12 грудня.
Другий семестр візьме свій старт
уже 9 січня. Весняна сесія для всіх
курсів розпочнеться 30 квітня і триватиме до 13 травня. Тож, для тих,
хто всі іспити складе успішно, розпочнеться канікулярний період. Ті,
хто матиме з ними проблеми, зможе
їх розв’язати впродовж комісійного
тижня: 14 — 20 травня.
„Аудиторія“ бажає всім спудеям
цікавого і приємного „плавання“ у
царині знань, вірних друзів і головне — викладачів, які не лише вас
розумітимуть, а й передадуть свій
багатий досвід.
Катерина ГРЕЧИН

Жоден із українських вишів не потрапив до рейтингу Інституту вищої
освіти Шанхайського університету,
який вважається одним із найавторитетніших. Перше місце у списку
500 найкращих вишів світу, як і
минулого року, посів Гарвардський
університет. У трійку найкращих
потрапили також американські Стенфордський університет (минулого
року був третій) і Массачусетський
технологічний інститут (четверте
місце в рейтингу 2010). Як пояснює
Тарас Фініков, президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, колишній заступник
міністра освіти і науки, невисокі
позиції українських університетів у
світових і спеціялізованих рейтингах
зумовлені тим, що ми не можемо
забезпечити високі показники за
такими основними параметрами
цих рейтингів, як наявність у складі
викладачів нобелівських лавреатів,
належний розмір фінансування наукових досліджень, належний індекс
цитування робіт викладачів вишів
у науковому середовищі, високу
інтегрованість в міжнародні дослідницькі проєкти.
Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту повідомляє, що урядовим
рішенням унормовано питання завершення 2011/2012 навчального
року. Незалежно від типу і форм
власности навчальних закладів,
навчання в Україні закінчиться до
25 травня 2012 року, заняття у 9-х
класах — 14 травня 2012 року, а в
11-х — 3 травня 2012 року. Є деякі
зміни щодо термінів проведення
ЗНО та початку вступної кампанії-2012. „Відповідно до урядового
рішення, МОНМС разом з УЦОЯО
доручено до 7 червня 2012 року
завершити проведення зовнішнього
незалежного оцінювання“, — йдеться у розпорядженні уряду.
МОНМС затвердило програми з
предметів для проведення зовнішнього незалежного тестування в
2012 році. Зокрема, такі програми
затверджено з 9 предметів. Міністерство доручило Українському
центру оцінювання якости освіти
при розробці тестових завдань для
проведення тестування забезпечити
їх відповідність змісту затверджених
програм.
За матеріялами інформаґенцій
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Ростислав Савицький, студент першого курсу
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Хочу займатися наукою“

Я

виріс у родині фізиків (дідусь викладав фізику, тато
займався науковою роботою в цій галузі, мама — вчитель фізики, брат так само навчається за цим напрямом,
правда, в Києві) і сам ще з 8-го класу цікавився фізикою.
Цього року закінчив Львівський фізико-математичний
ліцей. Щороку брав участь у всеукраїнських олімпіядах
з цього предмету: у 8 і 9 класах перемагав, у 10 класі не
їздив (зламав руку), в 11 класі посів друге місце і став учасником міжнародної олімпіяди з фізики, котра проходила
в Таїланді (виборов срібну медаль).
Мене запрошували вступати й до Києва, але я народився у Львові, не хотів би переїжджати, та й львівські
університети — на високих позиціях у всеукраїнських
рейтингах. На сайті Львівської політехніки прочитав

про наукові здобутки викладачів
напряму мікро- і наноелектроніка Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки, бачив, що вони
мають багато наукових статей, займаються наукової роботою. Наприклад, Сергій Борисович Убізський,
Леонід Орестович Василечко та инші. І я вирішив
сюди вступити. Я теж хотів би займатись науковою
роботою. Мені це цікаво, мені це подобається. Більше
нікуди й не подавав документи.
Студентське життя наразі уявляю собі слабо. Почну
ходити на лекції, вчитимусь, знайду нових друзів, не проти
займатися громадською діяльністю.

інформаційні технології

На пари — з компом у кишені

У

Львівській політехніці кожен
студент, починаючи з першого
курсу, — активний користувач інформаційних технологій.

В одній із недавніх радіопередач,
присвячених 20-річчю Незалежности
України, нагадали, що у нас мобільні
телефони стали неодмінним атрибутом для ділової (особливо молодої)
людини щойно у 2003 році (хоч перший дзвінок з мобільного телефону
на території України було здійснено
ще 1994 року). З цього часу вже не
було сенсу хизуватись мобілкою, її
наявність у сумці чи в кишені стала
нормою. Так само останні кілька
років нікому не спаде на думку
хизуватись наявністю вдома персонального комп’ютера (ну, хіба що —
в кого крутіший). Мабуть, нелегко
знайти й кімнату в студентському
гуртожитку, де не було би принаймні одного ПК (частіше ноутбука),
більш ймовірно, що їх виявиться
стільки ж, як і мешканців. Адже тепер комп’ютер — один із основних
робочих інструментів спудея.
У Львівській політехніці кожен
студент, починаючи з 1 курсу, отримує електронну адресу та має доступ до безкоштовного безлімітного
інтернету. Зокрема, в Інформаційнонавчальному комп’ютерному комплексі (студентська бібліотека на
вул. Митрополита Андрея, 1), крім
комп’ютерних класів, у котрих проводять заняття за розкладом, на 4
і на 5 поверсі є по дві спеціяльні

лабораторії, не задіяні в заняттях.
У цих класах викладачі і студенти у
вільний від занять час можуть працювати — і з програмним забезпеченням, і з цифровими джерелами
інформації (посібники, підручники
в електронному вигляді, науковий
архів, автореферати тощо), і з інтернетом.
У головному, 4 та 5 корпусах є
бездротовий доступ до мережі.
― Ми будемо розвивати і надалі
бездротові технології, розширювати
мережу Wi-Fi-доступу, — розповідає проректор з інформатизації
навчального процесу Політехніки
Дмитро Федасюк. — Отож, студенти
матимуть змогу зайти в інтернет зі
свого ноутбука і користуватися цими
ресурсами безпосередньо на коридорах корпусів та в лекційних аудиторіях. Більше того, в Інформаційнонавчальному комп’ютерному комплексі є один клас, де студент має
можливість зайти зі своїм ноутбуком, увімкнутися не тільки через
Wi-Fi, а й у проводову мережу і так
само користуватися ресурсами, які
надані в цьому комплексі.
У Студмістечку доступ до інформаційних ресурсів для студентів наразі платний.
Щоб мати можливість доступу
до мережі та її ресурсів, до електронного методичного забезпечення, а також аби зареєструвати
поштову скриньку (саме в такий
спосіб здійснюватиметься робота з
Віртуальним навчальним середови-

щем, доступ до системи потокового
комп’ютерного тестування Opentest
упродовж усіх років навчання в університеті) першокурснику необхідно
укласти угоду й отримати логін та
пароль. Цього року з отриманням
студентського квитка студент буде
вже зареєстрований. Логін кожного першокурсника внесуть у базу
даних, його буде синхронізовано
зі системою електронної реєстрації
користувачів.
Завжди актуальне питання безпеки інформаційного середовища.
Дмитро Васильович тішиться, що
зараз стало менше проблем:
― Ми закупили ліцензійне антивірусне програмне забезпечення.
„Підтягнулися“ системні адміністратори, які обслуговують комп’ютери.
У нас є значно менше вірусів і спаму. Зараз запроваджуємо систему
захисту безпеки інформаційного
середовища. Ми доопрацювали
концепцію захисту інформаційного
середовища. На рівні адміністрування робимо деякі заходи щодо
цільового використання інтернету,
інформаційних ресурсів. Наприклад,
недоцільно зовсім забороняти студентам використовувати соціяльні
мережі. Адже коли студент працює
кілька годин, він хоче перевірити
приватну електронну скриньку, зайти на свою сторінку в соцмережі.
Спілкування — це нормально, тому
нема великої проблеми.
Підготувала Тетяна ПАСОВИЧ
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знай наших!
севолод Щур — п’ятикурсник ІЕСК (ЕАПм-12) — змалку цікавився технікою
Ввагався
і всім, що з нею пов’язане. Тож, визначаючись із майбутньою професією,
хіба у виборі конкретної інженерної спеціяльности. На рішення хлопця
вплинув батько, теж політехнік, професор кафедри електроприводу й автоматизації промислових установок. Врешті Всеволод обрав електромеханіку, про
що „жодного разу не пошкодував!“. А нині ще й може похвалитися реальними
науковими здобутками

„Життя без науки — позавчорашній день“
— Всеволоде, на ІІ Львівському
фестивалі освіти і науки (квітень
2011-го) серед розробок політехніків був Твій вітряк. Очевидно, за
цією розробкою — тривала робота? І коли взагалі Ти зацікавився
проблемою альтернативних джерел енергії?
— Ще на першому курсі. Тоді мою увагу
привернула саме вітрова енергетика. А
вітряк — то справді плід великої теоретичної та практичної роботи. Спершу
я вивчав різні конструкції вітряків: за
коефіцієнтом корисної дії одні з них
були кращі, инші гірші. Тоді мені й
захотілося створити конструкцію, яка
мала б хороші показники ефективности. Довго думав, малював різні форми,
вагався… Та врешті з’явився перший
варіянт вітряка. Мій батько, який тривалий час цікавився альтернативною
енергетикою і впроваджував у життя
деякі розробки, схвалив мою ідею та
запропонував втілити її. Водночас я
дізнався про стипендіяльну програму
„Завтра.UA“ Фонду Віктора Пінчука і

вирішив подати роботу на конкурс.
Разом з батьком написав комп’ютерну
програму і з її допомогою визначив
оптимальні параметри конструкції
вітряка. На саме його виготовлення
знадобилося два місяці. Вкінці жовтня
2010 року я подав роботу на конкурс,
дійшов до третього етапу, але, на жаль,
стипендіятом не став. А згодом презентував вітряк на Фестивалі освіти і
науки.
— Розкажи про принцип дії вітряка.
У чому його новизна?
— Загалом вітряки бувають двох типів:
з горизонтальною та вертикальною
віссю обертання. Я вибрав конструкцію з вертикальною віссю, тому що
вона працює без механізму орієнтації
на вітер, а це підвищує надійність та
ефективність при різкій зміні вітру. А
новизна конструкції — це поворотні
лопаті, які самостійно орієнтуються
за вітром, що створює максимальний
обертовий момент при будь-якому
його напрямі. Та описати словами це
важко — вітряк треба бачити.
— Відомо, що вітроенергетика розвинута в CША, Данії,
Нідерландах, Британії. Які
здобутки і перспективи в цій
галузі має наша країна?
— Оскільки в Україні, порівняно зі згаданими країнами,
середньорічні швидкості вітру
майже в усіх регіонах невисокі,
потужні вітрові електростанції
ніколи не займуть важливого
місця в нашій промисловій
енергетиці. Тому, безперечно,
перспективнішим стане впровадження малопотужних вітрових
установок для індивідуальних
споживачів. Тож треба навчитися використовувати і „слабкі“ вітри, пристосуватися до тих умов
і можливостей, в яких живемо.
— Як гадаєш, майбутнє — за
альтернативною енергетикою?

— Всім добре відомо, що запаси природного палива на планеті майже вичерпані, а потреби людства в енергії
не тільки не зменшуються, а щоразу
зростають. Тому найважливішим питанням для енергетиків світу стає саме
використання альтернативних видів
енергії, серед яких належне місце
займає й вітрова. І хоча її потенціял
важко навіть порівняти, наприклад, з
можливостями сонячної енергетики,
подекуди її застосування дає оптимальний результат.
— З наукою студентське життя
цікавіше? Плануєш і далі працювати
в цьому напрямі?
— Студентське життя цікаве саме собою. Для мене це період, коли можна
випробувати власні сили і який треба
використати максимально. І тут переоцінити значення науки важко, бо сьогодні життя без неї — позавчорашній
день.
Звичайно, я не маю наміру зупинятися. Зараз працюю над розробкою
оптимального відбору потужности від
вітроустановки з вертикальною віссю
обертання і навіть спільно з батьком
планую запатентувати її. В найближчому майбутньому хочу серйозно
зайнятися сонячною енергетикою, бо
саме від сонця можна відібрати потужність, якої вистачить на всі енергетичні
потреби людства.
— Ти, мабуть, знаєш, що потрібно,
аби успішно реалізувати себе…
— Давно зрозумів, що ні найкращий
навчальний заклад, ні талановиті
вчителі не зможуть допомогти тобі
досягнути високого результату, якщо
ти сам постійно не працюватимеш
над собою. Самоосвіта, самовдосконалення — найперша умова успішної
реалізації. І зупинятися не можна
ніколи. Що ще? Мабуть, а це просто
і складно водночас, — за будь-яких
обставин залишатися порядною
людиною.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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міжнародна студентська практика
априкінці минулого навчального року студенти другого — третього курсів спеціяльности реставрація творів
Н
мистецтва кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Інституту архітектури Львівської
політехніки мали двотижневу виробничо-навчальну практику під орудою не лише своїх викладачів, а й відомих реставраторів Австрії

Романський цемент повертається
до Львова

Світлини Катерини Гречин

По завершенні практ и к и в і д б ул а с я п р е с конференція для журналістів львівських ЗМІ. Представникам засобів масової
інформації було продемонстровано результати
практики (велику деталь
з фасаду корпусу № 19,
збудованого в австрійські
часи, відновлений консоль
тощо), що проходила в
рамках міжнародного проєкту „Rokare“, пов’язаного з
романським цементом. За
словами доцента кафедри
Олени Стасюк, яка цього
дня була ще й перекладачем, це перший відлив з
романського цементу, зроблений у Львові і в Україні
за останніх 120 років.
Я к р о з п о в і в од и н з
найкращих реставраторів
Австрії Крістіян Ґуртнер,
маґістр-реставратор Віденської академії мистецтв,
власник реставраційної
компанії „Ательє Ґуртнер“,
у цьому проєкті беруть
участь реставратори з 14
навчальних закладів Австрії, Німеччини, Франції,
Швейцарії, Чехії, Польщі,

Англії, України. Команда
спеціялістів об’єднує експертів з різних галузей наук
(реставраторів, хіміків, технологів та ин.). Головне завдання, яке вони ставлять
перед собою, — відновити
виготовлення історичного
матеріялу для реставрації спільної архітектурної
спадщини. Нині австрійці тісно співпрацюють із
Львівською політехнікою.
— Я приїхав на студентську практику зі своїм колегою Лораном Вассом,
оскільки Академія прикладного мистецтва Відня,
зокрема, Інститут реставрації, вже півтора року
співпрацює з Інститутом
архітектури Львівської політехніки, — сказав Крістіян Ґуртнер. — Ми хочемо
познайомити львівську
громаду з майже забутим романським цементом
ХIХ — початку ХХ століть,
адже у Львові, як свідчить
статистика, 60 — 70 відсотків архітектурних комплексів збудовано з використанням саме цього матеріялу.
Для того, щоб найкраще

зберегти пам’ятку під час
реставрації, слід використовувати саме автентичні,
натуральні матеріяли. За
останні шість років виготовлено багато різного романського цементу. У Львові ми
використовували чотири
види. Один із них (доволі
якісний) виготовили хіміки Львівської політехніки.
Ми використовували його
вперше і дуже задоволені.
Останні два тижні були
насичені, корисні і плідні.
Студенти навчилися багато
нового, тож, сподіваюся,
що після завершення навчання зможуть передати
свої знання різним реставраційним компаніям.
Другокурсниці Наталя
Алексеєва, Ірина Боднар,
Юлія Костецька, Наталя
Гаркот, Мар’яна Нечипор,
Дарія Бондаренко, Наталя
Гентош задоволені своєю
практикою:
— Раніше ми працювали з гіпсом. З романським
цементом жовтуватокоричнуватого кольору
ознайомилися вперше і
працювати з ним було дуже
приємно. Крім цього, отримали добрий практичний
досвід, ознайомилися із
сучасним обладнанням,
спеціяльними машинами,

які допомогли чистити фасади, пофарбовані сімома
шарами фарби. Відмили
його, й зробили компрес,
бо в корпусі погане водовідведення, через що фасади дуже нищаться.
Задоволений співпрацею з австрійцями й доцент
кафедри реставрації і реконструкції архітектурних
комплексів Юрій Дубик:
— Наша співпраця базується на проєкті з відновлення технології та
реставрації деталей з романського цементу. Для
нас це дуже важливо, бо
вже впродовж чотирьох
років готуємо спеціялістів
з реставрації творів мистецтва, зокрема, вчимо
їх реставрувати мистецькі архітектурні вироби з
каменю та декоративних
тинькувань, елементів,
присутніх на архітектурних
об’єктах. Для нас важливий
будь-який досвід, що стосується як виконання робіт,
так і підготовки студентів.
Торік у рамках цього проєкту спільно з кількома
студентами ми відвідали
Відень, прослухали курс
лекцій професора Йоганнеса Вебера. Вважаю, що
найбільший наш успіх є в
тому, що поволі привчаємо
громаду і молодих людей
до реставрації як складного і наукового процесу,
тому реставратори каменю
повинні мати фахову мистецьку, культурну, рисункову, хіміко-технологічну
підготовку, знати технічний
стан матеріялів, з якими
згодом працюватимуть. А
ще — матимемо своїх власних висококваліфікованих
спеціялістів.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 23 (2743)
1 — 7 вересня 2011

молодіжні ініціятиви

міжнародний пленер Національного студентського союзу з
питань студентського самоврядування, академічних прав та соціяльного
захисту студіюючої молоді відбувся
22 — 29 серпня на базі навчальнооздоровчого табору „Політехнік-3“
(с. Коблево). Учасників пленеру листом привітав т.в.о. міністра освіти
і науки, молоді та спорту України
Павло Куліков.
VI міжнародний пленер органів
студентського самоврядування поєднав відпочинок та оздоровлення студентських лідерів України із
навчанням та обміном досвідом
стосовно реальних механізмів і засобів відстоювання прав та інтересів
студентської громади. У межах пленеру відбулися семінар-тренінги про

роль студентського самоврядування
у навчально-виховному процесі;
стратегічне планування та управління
проєктами в органах студентського
самоврядування; правові аспекти
діяльности студентських об’єднань
та инше.
Окрім лідерів студентського самоврядування України у пленері взяли
участь представники організаційпартнерів Національного студентського союзу — члени Европейського
студентського союзу з Еспанії, Німеччини, Литви та Парламенту студентів
Республіки Польща.
Організаторами пленеру виступив
Національний студентський союз, Колегія студентів і аспірантів Національного університету „Львівська політехніка“ за підтримки Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України.

археологічні розкопки

Тут знаходять не лише артефакти,
а й кохання

П

онад тридцятеро студентівполітехніків свій літній відпочинок присвятили волонтерській
роботі в археологічній експедиції,
яка проходила з 1 липня до 5 серпня
в с. Ігровиця на Тернопільщині.

― Вже третій рік поспіль я беру
участь в археологічних розкопках, які
організовують Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, Палеолітична археологічна експедиція спільно
з Колегією та профкомом студентів і
аспірантів Львівської політехніки. Цього року ми розкопували стоянку часів
палеоліту, — розповів студент четвертого курсу Інституту енергетики та
систем керування Львівської політехніки Богдан Чорній. — Окрім студентівісториків із Польщі та Львівського національного університету ім. І. Франка,
які проходили свою планову практику,
було також багато волонтерів з різних
львівських та тернопільських вишів.
Під керівництвом завідувача відділу археології Інституту українознавства, доктора історичних наук Олександра Ситника молодь вчилася не лише
знаходити, але й розрізняти артефакти,
наносити на них всі необхідні позначки
та реєструвати знахідки. Робочий день,
який через спеку розпочинався досить
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Пленер студентських лідерів

VI

[молодіжна політика]

рано, тривав шість годин, впродовж
яких молоді „археологи“ займалися
розкопками. А під час відпочинку
Олександр Ситник розповідав цікаві
історичні факти.
В таборі діяв чіткий режим і порядок. Харчування усім учасникам
розкопок забезпечували чергові,
яких призначали щодня. А у вільний
час студенти відпочивали на річці,
вечорами збиралися біля вогнища,
співали пісні під гітару, спілкувалися,
а в неділю їм організовували екскурсії
в Тернопіль.
― Раніше я собі навіть не уявляла,
що може бути аж так цікаво. Незважаючи на ранню побудку і досить нелегку
роботу на розкопках, чергування на
кухні, експедиція мені дуже сподобалася, — ділиться враженнями студентка четвертого курсу Інституту хімії та
хімічних технологій Львівської політехніки Олена Ворох. — Розкопки — це не
лише робота, але й нові цікаві знайомства. Наш заїзд був унікальний — ми
стали свідками зародження кохання
між хлопцем-археологом та дівчиною,
яка була волонтером. Тож на розкопках
знаходять не лише артефакти, а навіть
кохання.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк підписав
розпорядження про затвердження
плану заходів щодо розв’язання
актуальних проблем студентської
молоді области на 2011 — 2012
роки. Метою цього розпорядження є сприяння вирішенню питань
працевлаштування студентів та їх
вторинної зайнятости, покращення соціяльного захисту молодих
громадян области, забезпечення
створення цілісної та ефективної
стратегії розвитку студентського
самоврядування тощо.
За даними Держслужби статистики,
станом на 1 липня в країні проживало 45 млн. 675 тис. осіб — на
6,27 млн. менше, ніж 20 років тому.
Таке різке (на 12%) зниження населення демографи пояснюють двома
чинниками: еміграцією (особливо
в 1994 — 2002 рр.) і природними
втратами. Приріст населення мають
тільки три регіони: Київ, Рівненська
та Закарпатська області. Найбільше
скоротилося населення найчисельніших Донецької та Дніпропетровської
областей.
З 16 до 21 серпня у столиці Еспанії
Мадриді відбувся Світовий день молоді, на який з’їхалося понад мільйон молодих людей із усіх куточків
світу. Одним із кульмінаційних
моментів Дня молоді стала Хресна
дорога, в якій брала участь уся молодь спільно з Папою Римським. У
цих подіях взяла участь і українська
молодь, яка зацікавила всіх своєю
згуртованістю — з українськими
національними прапорами у вишиванках молоді українці йшли однією
із центральних вулиць Мадрида і
голосно співали українські пісні.
72% населення пишаються тим,
що є громадянами України — такі
результати показали дослідження
компанії Research & Branding Group.
Більше 40% українців вважають, що
на сьогодні Україна ще не є повністю
незалежною державою. Дослідження також продемонстрували, що
тотальна більшість українців (93%)
називають Україну своєю батьківщиною, патріотами України вважають
себе 76% респондентів. При цьому
кожен другий українець (52%) у разі
потреби готовий захищати свою
країну.
За матеріялами інфрмаґенцій
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канікули з Богом

Для духовного збагачення

Я

кщо для когось літо промайнуло без особливих
емоцій, то для учасників табору „Канікули з Богом“,
влаштованому на базі „Політехнік-2“ у Славському, без
перебільшень, залишилось назавжди в серці гарними
враженнями, новими друзями, чудовою природою та
часом, проведеним із Богом.

П’ятий рік поспіль студентські капелани Центру
студентського капеланства
проводять молодіжний

табір „Канікули з Богом“.
Досвід показує, що такого
роду відпочинок є вкрай
необхідний сучасній моло-

дій людині, оскільки процес самостановлення молоді повинен базуватись на
твердій основі моральних
вартостей. Але в сучасному
світі ми дуже часто зустрічаємо безліч пропозицій, за
якими приховані фальшиві
цінності. Молодій людині,
яка ще формує свій світогляд, дуже важко зорієнтуватись у виборі життєвої
позиції у цьому вирі фальші
й обману. Тому такого роду
табори дають можливість
отримати альтернативний
досвід життя за Божими
законами.
Цьогоріч у християнських традиціях таборували
близько вісімдесяти студентів Львівської політехніки.
Молодь мала можливість
не лише добре відпочити,
але й духовно збагатитися.
Священнослужителі читали
цікаві лекції на актуальні для
молоді теми. Зокрема гово-

рили про світ і місце людини
в ньому, суть християнства та
багато иншого. Додатками
до лекційних тем були цікаві
фільми („Божественне народження“, „Антоніо — воїн
Божий“). Студенти брали
участь у нічних чуваннях та
спільних літургіях. Кожен
ранок відпочивальників розпочинався з фізичного (руханка) та духовного (Свята
Літургія) пробудження. Молитвою також і закінчувався
день у таборі.
Окрім духовного збагачення, молодь демонструвала свої вміння на
„Талант-шоу“, у різних інтелектуальних іграх, вчилася
працювати в колективі. А
для поціновувачів піших
прогулянок організовували
походи в гори.
о. Богдан ГРУШЕВСЬКИЙ,
голова Центру
студентського капеланства

громадське життя

Колоритне літо братчиків

С

вій літній відпочинок активісти
Студентського братства Львівської
політехніки традиційно поєднали з
активною культурно-просвітницькою
та громадською діяльністю.
Колоритним міксом давніх традицій (ватра, вогняні ворота, відтворенням купальських обрядів у виставі)
і сучасного феєр-шоу братчики відсвяткували Івана Купала. Особливістю
свята стали костюми учасників дійства,
які Уляна Мацура, Олена Ерстенюк
і Яніна Нікітіна створили власноруч.
У купальському святкуванні, що відбувалося в Нижньому Синьовидному,
взяли участь не лише братчики та їхні
друзі, але й місцеві жителі, які прийшли побавитися спільно з молоддю.
На початку липня стартував новий
проєкт Братства — відновлення криївок часів Другої світової війни.
― Цей проєкт розраховано на два
роки. Протягом цього часу плануємо
відновити п’ять упівських криївок на
території Львівщини. Розпочали роботу з околиці с. Тухля. За допомогою

місцевого лісника (чоловік упродовж
багатьох років вивчає історію і зберігає
у своїй приватній колекції воєнні речі,
зокрема й ті, що належали повстанцям)
вдалося віднайти місця, де в часи Другої світової війни діяли загони УПА, ―
розповів ініціятор проєкту, активіст
Студентського братства Львівської політехніки Микола Перехожук. — До кінця
вересня ми плануємо відтворити одну
з криївок, облаштувати в ній все як було
у воєнні часи, та занести її до переліку
історичних пам’яток Львівщини.
Як і багато років поспіль до святкування Дня Незалежности братчики
приурочили гірську мандрівку „Руський
путь“. Хлопці та дівчата зі синьо-жовтим
прапором пройшли шлях від с. Сянки
до гірського хребта, який розділяє
Львівську і Закарпатську області, де на
вершині встановили український стяг.
На жаль, через брак фінансової
підтримки з боку міської влади, цьогоріч братчикам не вдалося провести
свій традиційний проєкт „Шлях широкий“ (піша мандрівка Карпатськими
горами).

Вже восени Студентське братство
потішить своїх прихильників продовженням традиційних проєктів та
акцій — „Куди небуть“, літературні
вечори (тепер будуть відбуватися
спільно з товариством „Українське національне середовище“) та цікавими
виставами, які братчики готуватимуть
з театром Українського католицького
університету.
Наталія ПАВЛИШИН
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на своїй хвилі
сьогоднішні першокурсники вже наслухались різного про студентське життя й студентство як особлиМабуть,
ву суспільну категорію. Тепер на собі зможуть перевірити, що з того правда, що напівправда, а що вигадка
Винахідники, що вміють жити з розмахом

Період накопичення
Студент, як відомо, має „гризти граніт науки“. До цього його зобов’язує
сам статус: із латинської „студент“
— „такий, що ретельно працює“.
Ретельність — то, звичайно, справа
характеру й самоорганізованости.
Але двічі на рік, як стверджує народна (студентська?) мудрість, усі
без винятку спудеї таки змушені
взятися за той граніт. Хоч то, мабуть,
перебільшення, бо студентство хоч
і трішки грішить лінощами, проте і
міру їм знає. Адже розуміє, що, як
написав один проникливий форумчанин, щоб у своїй професії лiтати,
як метелик, студент, як гусінь, мусить
запасатися знаннями.
Зрештою, у виші молода людина накопичує не тільки знання, а й
помаленьку ліпить свій характер
і світогляд. Набирається досвіду:
вчиться приймати самостійні рішення і відповідати за них, працювати
в колективі, відстоювати свою думку, конфліктувати і залагоджувати
конфлікти. Дехто із захопленням
поринає у свій фах, а хтось, на жаль,
розчаровується у ньому або розуміє,
що „це — не моє“…
Саме у виші студент знаходить
„друзів на все життя“, але також, буває, дізнається, що „не всім у цьому
світі можна довіряти“. До більшости
саме у студентські роки приходить (а
від декого навіть встигає піти) „справжнє кохання“… Так студент пізнає, як
кажуть, і солодкий смак перемог, і
гіркоту невдач. Трохи губить свій ідеалізм і наївність, стає критичнішим і
прагматичнішим… Простіше кажучи,
дорослішає.

Веселі оптимісти
Назагал студенти — люди веселі. Всім
відома їхня неймовірна любов до різноманітних свят і святкувань: нагода
ж завжди знайдеться — початок семестру, остання пара, екватор, День
студента, український і міжнародний,
складений чи нескладений іспит…
Студентська каста має гарне почуття
гумору, полюбляє і вміє дотепно
жартувати (над собою в тому числі).
Спудеї, наприклад, закріпили за со-

бою характеристику „вічно голодних“
і „безгрішних“ (від слова гроші, а не
гріх). У цьому, як і в кожному жарті,
є частка правди, як є вона і в тім, що
будь-яку неприємність, проблему
студент з легкістю і талановито вміє
перетворити на анекдот. І знайти вихід навіть з безвихідної ситуації теж
примудряється. Понад те, йому ще й
вдається втілювати свої різні (навіть
найфантастичніші) наміри й ідеї. Тут
хіба лишається позаздрити здоровому студентському авантюризму і
вмінню ризикувати.

зважитись на якусь шалену пропозицію чи авантюру. Море, гори, намети, автостопи, екстрими — жодних
проблем! Різні „ворки“ і „тревели“ за
океаном — окей, поїхали!
Та навіть якщо студента і не манить дорога, все одно він завжди в
курсі, що, де й коли, він завжди в
контексті і в контакті. Тут у пригоді
— всі чуда нашого інформаційного
віку. Мобільні, плеєри, комп’ютери,
ноутбуки, рідери, ґаджети і т.д. —
неодмінні атрибути чи не кожного
сучасного спудея. Такі ж звичні й
органічні в його житті, як одяг, їжа, а
то й руки, адже без них — як без рук.

Коли світ
посміхається

У русі і в курсі
Сучасний студент — справжній енерджайзер, мобільний і активний. Має
море справ і задумів, але й океан
енергії, щоб усе це втілити в життя.
Усюди встигає. Не встигає хіба що з
підготовкою до іспиту: дивно, але
чомусь завжди бракує однієї (однієїєдиної!) ночі. Спудеєві багато чого
треба (навіть такого, чого насправді
не треба), і він — особа не надто вибаглива, відкрита до випробувань
і несподіванок — завжди готовий

Якщо ж серйозно, то університетські
роки — це справді один з найкращих
періодів у житті. Може, тому, що тоді
більше свободи і прав (ніж обмежень
і обов’язків, хоч про „граніт“ таки не
треба забувати). А, може, тому, що
тоді мрії здійснюються частіше, і світ
посміхається щиріше, ніж будь-коли
ще… І тому, що ти на всі сто впевнений у своїх силах і неодмінному
успіху… Словом, то гарний час. На
тему студентства є багато сказань і
афоризмів, від профанних, іронічних
до ідеалістичних. В інтернеті, наприклад, можна вичитати, що студент
— це:
„…людина з найвищим рівнем
винахідливости
…стан душі
…людина, що на мізерну стипендію примудряється жити з розмахом
…„вісь“ університету, навколо якої
все повинно крутитись. Завдяки своєму гнучкому розуму й інноваційному
мисленню студентство завжди було
на „передовій“ позитивних змін у
суспільстві
…той, у кого бажання вчитися
близьке до самопожертви в ім’я
науки
…людина, яка навчається заради
кращого майбутнього для себе і
для суспільства. Але це не кожному
вдається…“.
Проте вам хай усе вдасться!
Ірина ШУТКА
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зроби крок назустріч!
Я — освітній студентський тижневик „Аудиторія” — дуже тішуся, що потрапив тобі, першокурснику,
Привіт!
до рук і, думаю, сьогодні — чудова нагода познайомитись. Отож, розкажу трохи про себе

Відкрий свою „Аудиторію“
Святкуй зі мною

Читай і дізнавайся

Свій день народження я святкую
восени, 8 жовтня. Саме в цей день
1946 року вийшло перше число мого
попередника — газети „Радянський
студент“. Але не так давно з’ясувалося,
що насправді моя передісторія розпочалася ще раніше: в 1945 році у
Львівському політехнічному інституті
виходила газета „За кадри“, а в 1939му — „Червоний технік“.
Звичайно, з часом, зі зміною
суспільно-політичних умов, змінювалося і моє обличчя. 1990-го року
„Радянський студент“ трансформувався у видання колективу Інституту
під назвою „Львівський політехнік“,
який, до слова, згодом став першою
у Львові газетою, що почала використовувати комп’ютерну верстку. У
1997 році тижневик перейменувався
в „Аудиторію“.
Нині я виходжу щочетверга і маю
свого читача в усій Україні. Не раз
перемагав у різноманітних конкурсах:
міжнародних фондів „Відродження“
(двічі) та „Євразія“, у Всеукраїнському
конкурсі засобів масової інформації
„Вища школа“ (двічі). В колекції моїх
відзнак — дипломи Національної
спілки журналістів України, Фестивалю дитячих і молодіжних ЗМІ, почесні
грамоти Львівської політехніки.

Що я пропоную читачеві? Передовсім
намагаюся цілісно відображати університетське життя — усе багатоманіття
освітніх, наукових заходів. На „студійних“ сторінках також можна дізнатися
про співпрацю Політехніки з иншими,
зокрема й закордонними вишами,
актуальні події й важливі проблеми
освітньо-наукового середовища Львова,
різні навчальні програми, освітні нововведення, сучасні технології…
Також я охоче знайомлю свою
авдиторію з тими політехніками — студентами й викладачами, які додають
гарної слави нашому університету,
хто успіхами в навчанні або науковій
роботі, хто громадською активністю, а
хто творчими ідеями чи спортивними
перемогами.
Студентське життя — це, звичайно,
не тільки навчання. Поза ним — ярмарки кар’єри, Інженерні змагання,
молодіжні акції, зустрічі з цікавими
й успішними людьми (науковцями,
представниками провідних компаній,
митцями тощо). У полі мого зору — діяльність студентського самоврядування, Студентського братства, життя студмістечка, питання здоров’я і дозвілля
молоді. Відстежую і важливі суспільнополітичні події й тенденції, які більшою
чи меншою мірою торкаються кожного.

Як і всі молоді люди, я дуже люблю
мандрівки, і враженнями про них
залюбки ділюся під рубрикою „екскурсія“. Нерідко подорожую і в часі:
на моїх шпальтах фахівці розповідають
про знакові епізоди нашого минулого,
очевидці згадують про важливі події
новітньої історії. Пам’ятаємо і про видатних українців.
Звісно, я завжди в курсі важливих
й актуальних подій культурного життя
Політехніки, нашого міста і країни. Виставки, концерти, фестивалі, мистецькі
форуми, театральні прем’єри… — все
це на сторінках „культури“. Героями
моїх публікацій часто є знані музиканти, літератори, художники. Але якщо
ти, студенте, талановитий і вирішиш
підкорити університетську сцену (будеш виступати в котромусь із творчих
колективів або на фестивалях студентської творчости „Весна“ чи „Осінь
Політехніки“), то теж маєш цілком
реальний шанс втрапити на котрусь
із моїх шпальт, а то й на обкладинку.

Вигравай
Я люблю робити подарунки своїм
читачам. І тому проводжу тематичні
вікторини, хіт-паради й традиційно
щороку — конкурс і виставку студентських світлин.
До речі, вже оголошено новий фотоконкурс для студентів. Його назва —
„Зупини щасливу мить!“. Тож, якщо ти
любиш мистецтво фотографії і влітку
„зловив“ гарні й радісні моменти — зголошуйся до участи в конкурсі (з умовами
можна ознайомитися на 23 сторінці).

Пиши
І, звичайно, я буду радіти, якщо ти
писатимеш сам: охоче опублікую на
своїх сторінках цікавий матеріял з ориґінальним поглядом на світ, особливо
студентський. Цілком можливо, ти станеш моїм постійним автором і вкотре
підтвердиш істину: політехніки, крім
того, що розумні, ще й творчі люди.
Тож, запрошую в гості кожного
охочого: приходь (229 кімната головного корпусу Політехніки), пиши (info@
polynet.lviv.ua), знаходь і читай мене в
інтернеті — на www.audytoriya.lviv.ua.
І вдалого старту!
Твоя „Аудиторія“

[суспільство]
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міжнародний форум

Жіноцтво на сторожі українства

24 серпня — День Незалежности
України.
1 вересня — День знань.
1 вересня — Всесвітній день миру.

Світлина Наталії Павлишин

Пам’ятні дати

П

редставники світового жіноцтва
України з’їхалися 18 — 19 серпня
до Львова на Міжнародний форум
українських жіночих організацій. У
заході, який проходив у Львівській
політехніці, взяли участь делегати від
19 українських жіночих організацій із
18 країн світу та представниці жіночих
громадських організацій України, які
працюють на демократичних засадах.
Основною метою форуму, співорганізатором якого виступив Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків
з діяспорою Львівської політехніки,
була консолідація українського жіночого демократичного руху задля
ефективної праці.
Молитвою до Богородиці урочисто відкрив форум єпископ-помічник
Львівської архієпархії УГКЦ Венедикт.
З початком роботи учасників форуму
від адміністрації Політехніки привітав проректор з міжнародних зв’язків
Юрій Рашкевич. Керівництво области
представляв радник голови ЛОДА Ігор
Держко. Слова вдячности за бажання
працювати задля України від імени Міністерства закордонних справ України і
представництва зовнішньополітичного
відомства висловив представник МЗС
України у Львові В’ячеслав Войнаровський. Про величезне значення
жіноцтва, особливо діяспорного, у
творенні незалежної України йшлося
у виступі народної депутатки України,
очільниці Союзу українок України Лілії
Григорович. З вітальним словом також
виступив колишній політв’язень, поет
Ігор Калинець.
Оплесками стоячи учасники МФУЖО привітали виступ почесної голови
Союзу українок України, голови фонду
ім. В. Чорновола Атени Пашко. Громадська діячка зокрема наголосила, що

„незалежність Україна здобута завдяки
боротьбі, героїзмові, жертовній і невтомній праці свідомого українського
жіноцтва. Історією і долею на українське жіноцтво завжди покладалася
важлива націєтворча і державотворча
місія, яка сьогодні є відповідальною
як ніколи раніше. Запорукою успіху
має бути зорганізованість і мужність
патріотичних українських жіночих організацій без права на втому, зневіру,
розчарування“.
У рамках форуму відбулася Міжнародна науково-практична конференція
„Український жіночий рух у сучасному
світовому та українському вимірі“.
Зокрема закцентували увагу на освіті
і культурі, які є основою збереження
ідентичности українців за кордоном.
Однією із важливих проблем, на
думку форумчан, є те, що за роки незалежности Україна втрачає свій найбільший скарб — українську жінку та
українськість. Адже сучасна трудова
міграція має жіноче обличчя. Представниці Світової федерації жіночого
руху прогнозують нову, п’яту хвилю
міграції з України, яка розпочалася
вже. На постійне проживання в Европу
виїжджають молоді люди, які не мають
наміру повертатись на батьківщину і
швидко асимілюються в чужомовне
середовище. Нові емігранти не хочуть
ставати українською діяспорою і це
питання хвилює світовий жіночий рух.
Громадські діячки приділили увагу
питанням гендерним та унікальности
українських жінок, які впродовж кількох поколінь, як на батьківщині, так і на
чужині, зуміли зберегти національну
ідентичність, організуватись у рух і сьогодні відстоювати Україну у важливих
міжнародних інституціях.
Наталія ПАВЛИШИН

1.09.1939 — початок Другої світової
війни.
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 Филипович, 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 ФещенкоЧопівський, український вченийметалург, громадсько-політичний діяч.
2.09.1996 — в Україні введено національну одиницю грошей — гривню.
3.09.1709 — помер в емiґрацiї у Варницi
бiля Бендер український гетьман Іван
Мазепа.
4.09.1847 — американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для
передавання та приймання повідомлень 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,
австрійський фізик, один із засновників
статистичної фізики і фізичної кінетики.
Вивів основне рівняння кінетичної
теорії газів.
5.09.1947 — народився Валентин
Гордійчук, український художникілюстратор.
6.09.1897 — народився Іван Микитенко, 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 Стороженко, український письменник.
7.09.1923 — створено Міжнародну
організацію кримінальної поліції (Інтерпол).
7.09.1984 — помер Патріярх УГКЦ кардинал Йосиф Сліпий.
7.09.1989 — розпочав роботу Установчий з’їзд Народного руху України.
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шукаємо таланти

Художня самодіяльність —
відпочинок і самореалізація
школі ви грали на скрипці або
співали у хорі, або ходили на танці? Вступ до Львівської політехніки
гарантує вам продовження занять
улюбленими справами і розкриття та
вдосконалення ваших здібностей —
талановитих студентів завжди радо
чекають у Народному домі „Просвіта“ (вул. Карпінського, 8, V поверх).
Про те, які колективи обрати першокурсникові, розповідає директор Народного дому заслужений працівник
культури України Степан Шалата.
― У Львівській політехніці є 11
колективів художньої самодіяльності
і сім з них (ансамбль танцю „Вірність“,
хорова капела студентів „Гаудеамус“,
ансамбль бандуристок „Заспів“, чоловічий хор „Орфей“, вокальний ансамбль „Аколада“, театр-студія „Хочу“
і відроджений симфонічний оркестр)
мають звання народних. Крім цього, у
нас працює оригінальний вокальний
фольк-гурт „Марвінок“.
Торік ми створили духовий і камерний оркестри, які входять до складу
симфонічного оркестру. Кожен з них
має свою програму для виступів. Цього
року духовий оркестр, який формується із працівників університету й
студентів, грав на врученні дипломів і
гратиме на посвяті студентів. Сутужно
з музичними інструментами, які дуже
подорожчали (литаври коштують більше ста тисяч гривень), костюмами, але
оскільки ректор постійно підтримує
самодіяльні колективи, то, сподіваюсь,
ці проблеми нам вдасться вирішити.
Студенти, які у школі мали свої
ансамблі, рок-групи, охоче приходять
до нас. Ми їм даємо керівника, який
з ними працює. У нас є колективи, по
суті, всіх жанрів і нема обмежень у
прийомі в жоден із них. Та щоб утворювати нові, нам бракує приміщень,
тому, вважаю, ліпше утримувати на
належному рівні ті, що є, і прагнути
довести їх до професіоналізму.
― Які з цих колективів найбільше
потребуть поповнення учасниками?
― Якщо узагальнити картину попередніх років, то багато студентів мають
бажання займатися в „Хочу“, „Заспіві“
та в шоу-балеті „Аверс“. Немало йде і
в „Гаудеамус“: торік ми прийняли 30
першокурсників, тоді як весь склад —
80 осіб.

Світлина Тетяни Пасович

У

― Як здійснюється набір студентів
у колективи?
― Набір здійснюється чотирма шляхами. Перший — це розвішування
афіш у корпусах університету і гуртожитків. Другий — після посвячення
в студенти кожен інститут проводить
збори з першокурсниками, на яких
наші працівники розказують про свої
колективи. Третій — анкетування. З
анкет дізнаємось, якими інструментами студенти володіють, яким видом
спорту займаються, які гуртки відвідували. Результати обробляє соціяльний
відділ. Опісля ми сконтактовуємось
з інститутами і вони скеровують студентів до нас. Четвертий шлях — індивідуальна робота кожного учасника
художньої самодіяльности: студенти
старших курсів агітують друзів і колег
долучатись до них.
― Які переваги має студент, котрий
відвідує Народний дім?
― Для учасників художньої самодіяльности організовуємо поїздки за
кордон, здешевлюємо для них вартість
путівок на бази відпочинку та инше.
Крім цього, студенти раз на квартал
після успішних виступів отримують
премії. Влітку колективи виїжджають
на фестивалі, гастролюють. Скажімо,
цьогоріч хорова капела „Гаудеамус“
виступала і відпочивала в оздоровчому таборі в селищі Морському. В липні
ми приймали два колективи Лодзької
політехніки, восени плануємо поїхати
з виступами до Польщі.
Багато колишніх учасників наших колективів стали заслуженими
й народними артистами України.
Наприклад, Ірина Швайківська, заслужена артистка України (працює в

Національному академічному театрі
імени М. Заньковецької), керівник
„Хочу“, колись була студенткою електроенергетичною факультету. Вчились
у Політехніці і співаки Андрій Залізко
та Андрій Хавунка, і соліст Опери, заслужений артист України Олег Лихач
та инші.
― Чи берете Ви до себе тих першокурсників, які раніше ніде не займались, але мають бажання співати
чи танцювати?
― Звичайно! Якщо керівник колективу
на прослуховуванні бачить, що в них
є голос, слух, відчуття ритму, то без
проблем бере їх у колектив. Взагалі,
керівник працює у першому півріччі
у різні дні над однаковими програмами з двома складами колективу — з
основним, в який входять студенти
другого — п’ятого курсів, і з початківцями — першокурсниками. У другому
півріччі ці склади об’єднують.
― Сумлінний і спрямований на науку
студент може боятися, що не встигатиме з навчанням… Як переконаєте його у доцільності займатись
художньою самодіяльністю?
― Коли я виступаю перед першокурсниками, то кажу, що не може людина
дванадцять годин на добу без перерви
сидіти за книжками чи комп’ютером.
Як доводить практика, двогодинні
заняття двічі-тричі на тиждень не заважають навчанню, але це при умові,
що студент вміє правильно спланувати
свій робочий день. Художня самодіяльність, навпаки, відволікає від
щоденних проблем і є своєрідною
духовною розрядкою.
Наталя ЯЦЕНКО
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у рамках форуму

Світлина Наталі Яценко

рамках Міжнародного
форуму українських жіночих організацій з 16 по 19
серпня працювала виставка,
яка продемонструвала розмаїття художніх талантів її
учасниць.
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коротко

Бути українкою — створювати
красу довкола себе

У

[культура]

Три дні відвідувачі експозиції у 226-ій авдиторії
головного корпусу Львівської політехніки мали змогу
милуватись вишиванками,
ткацтвом, ляльками-мотанками та виробами з бісеру. Доповнювали їх альбоми й книжки на стендах ― вони наочно
розповідали про творчу і громадську
діяльність українок.
Виставлені роботи — це лише невеличка частка того, що, на думку заступника голови Союзу українок України
Ростислави Федак, могло би зайняти і
двадцять залів. Як головна натхненниця акції, пані Ростислава на відкритті
виставки „Осяги українських жіночих
організацій в Україні і світі“ представила її
авторів. Це Ірина Грицюк (планшети-фото
із зображенням сучасного українського
одягу), Ірина Білик (бісероплетіння),
Олександра Зробок (Шевченкіяна,
виражена у колориті й об’ємі ниток —
картини-ілюстрації до творів Шевченка,
виконані гладдю), Ірина Івасенко (ікони

і рушники), Любов Камінська (вишивка),
Марія Турчин (вишивані сорочки), Мирослава Бєляєва (ткацтво), Ольга Савчин
(ткацтво). Зразки автентичної вишивки
20 — 30 років ХХ століття з приватної колекції запропонувала Марія Гнатюк. Були
на виставці й великі ляльки-мотанки
Ярослави Сенюк (їх у неї загалом понад
300) і мініятюрні — Любові Шльомської
(майстриня робить також декоративні
віночки й силянки).
„Така краса, яку ми побачили на
виставці, не може нікого залишити
байдужим, — переконана Ірина Ключковська, директор Міжнародного
інституту освіти, культури та зв’язків
з діяспорою. — Тільки зберігши свою
національну тотожність, ми можемо
ствердити себе у світі, бо той, хто хоче
бути, мусить відрізнятися“.

палітра

Діялог давнього зі сучасним

И

нколи нове — то несправедливо
забуте або переосмислене старе.

Переконатися в тому, що „нічого
нового під сонцем“, можна, завітавши
до виставкової зали Львівської національної галереї мистецтв: дев’ять
українських митців за допомогою живописних полотен, графіки й скульптури
артикулюють таке явище в українському мистецтві як феномен „нових старих
митців“.
Павла Макова, Володимира Костирка, Євгена Равського, Миколу Коломійця, Садана, Олексія Колесникова,
Артема Волокітіна, Олену Полященко та
Ярослава Присяжнюка об’єднує академічна школа та любов до европейського
мистецтва. Але предметність, сюжетність — усе, що творить основу традиційності, стає для них плацдармом, на

якому вони вибудовують власні ідеї.
Проєкт „Нові старі митці“, зініційований
відомим музикантом і власником артцентру „Я Галерея“ Павлом Гудімовим,
яскраво проводить паралелі між часами старими (ренесанс, бароко) і новими (постмодернізм): кожен твір сучасного митця вступає у діялог з творами
його попередників, які досі були лише
музейним надбанням. Таким способом
реалізовано гасло проєкту — слова
мистецтвознавця Дональда Каспіта:
„Час повернути старих майстрів із вигнання — із могили — визнаючи те, що
вони і сьогодні продовжують вчити нас
мистецтву та його значенню“.
Подібні виставки Павло Гудімов хоче
відкрити у Дніпропетровську, Києві та
Харкові, але там будуть инші твори —
ті, які є у фондах місцевих музеїв і які
резонують із сучасними роботами.

У межах святкування Дня Незалежности України у Львові відбулись
два фестивалі — VІ фестиваль
незалежного кіно „Кінолев-2011“
і IV Міжнародний фольклорний
фестиваль „Етновир“. Пріоритетом
відбору фільмів на „Кінолев“ традиційно був незалежний погляд на
світ молодих кіномитців. Патроном
фесту став видатний французький режисер Франсуа Трюффо.
Фестиваль „Етновир“ розпочався
марш-парадом, а закінчився галаконцертом колективів із різних країн
світу та з України. Крім цього, на
площі Ринок було представлено
улюблену страву кожного з народів.
Львівському літературномеморіяльному музею Івана
Франка надано статус національного. Згідно з указом, який
видав Президент України, оскільки
музей робить великий внесок у
вивчення, збереження та популяризацію творчости Івана Франка,
він відтепер має право іменуватися „Львівський національний
літературно-меморіальний музей
Івана Франка“.
У Львові відбулася міжнародна
зустріч „Є картинка — є контакт!“,
присвячена приїзду відомого кінорежисера, сценариста та продюсера кліпів світових зірок Антоні Соле.
На зустрічі обговорювали питання
створення фонду для забезпечення
потреб українського відеовиробництва, інвестування в українське
кіно, вивід наших зірок на міжнародні ринки, можливі формати
співпраці українських кіновиробників із телеканалами Европи та способи підвищення фахового рівня
вітчизняного відеовиробництва до
европейських стандартів.
З 28 серпня до 4 вересня у Львові
відбуваються фестивалі сучасного мистецтва — „Дні мистецтва
перформанс у Львові. Школа
перформансу“ та „MediaDepo“.
Школа перформансу поєднує зустрічі з митцями, лекції, відеопокази та виконання перформансів,
а „MediaDepo“ цьогоріч проходить під гаслом „Чому страждає
Прометей?“ (мистецтво у добу
технологічних катастроф).
За матеріялами інформаґенцій

Сторінку підготувала
Наталя Яценко

16

[студмістечко]

ч. 23 (2743)
1 — 7 вересня 2011

сезон поселення

Гуртожитки приймають нових мешканців

Я

― Цьогоріч цей, і без
того непростий процес,
ускладнений ще й зменшенням кількости місць через
аварійний стан студентського гуртожитку № 1. Ми не
лише не поселяємо туди, а
ще й відселили тих, хто проживав у цьому гуртожитку
на верхніх поверхах. Відповідно це створює дефіцит
місць, — наголосив директор студмістечка Львівської
політехніки Ігор Гельжинський. — Але, враховуючи
штрафників (упродовж року
за результатами штрафних балів відселили понад
вісімдесят осіб і близько
двохсот втратили право на
проживання в гуртожитку)
і частину шестикурсників,
які не будуть поселятися
(більшість старшокурсників
проходитимуть практику на
підприємствах за місцем
проживання, а коли приїжджатимуть на консультації
щодо дипломної роботи, їм
надаватимуть можливість
переночувати в гуртожитку),
ми приблизно виходимо
на ту ж кількість місць, що
і завжди.
Право мешкати у студентських гуртожитках мають усі студенти-політехніки,

які проживають далі ніж
50 км від міста Львова.
Передовсім поселяють тих,
хто має соціяльні переваги — сироти, напівсироти,
інваліди, діти з багатодітних
та малозабезпечених сімей,
ті, котрі постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.
― Найчастіше у першокурсників та їхніх батьків
викликає побоювання, що
дитина проживатиме в
одній кімнаті зі старшими
студентами. На жаль, ми
не маємо можливости поселяти студентів з одного
курсу в одну кімнату. Але,
як свідчить досвід, часто
люди потім задоволені таким „змішаним“ проживанням, бо це і певний спокій,
і допомога в навчанні. Хоча
буває по-різному, — розповів заступник директора
студмістечка Ігор Якубовський. — Иноді саме надмірною опікою над своєю
дитиною батьки ускладнюють процес поселення.
Бувають батьки, яким нічого з того, що пропонує
студмістечко, не підходить:
майже всі хочуть, щоб вікна
виходили на південний бік,
кімнати — не вище третього поверху, а 14 — 15

Світлина Наталії Павлишин

к і щороку, після вступної кампанії в Політехніці розпочинається не менш гарячий період — поселення
першокурсників у гуртожитки. Найбільший бум у кампанії
поселення припадає на 15 серпня — 5 вересня.

гуртожиток, на їхню думку,
знаходиться дуже далеко
від навчальних корпусів. У
таких „критичних“ випадках ми пропонуємо орендувати квартири. Величезною
проблемою є й те, що приблизно вісімдесят відсотків першокурсників хочуть
жити зі своїми друзями чи
подругами, незважаючи
на те, що навчатимуться в
різних інститутах, а в нас діє
квотна система. Пріоритет
мають лише рідні брати чи
сестри, їх ми переважно
поселяємо разом.
У гуртожитку № 8 ми
познайомилися з першокурсником Інституту будівництва та інженерії довкілля
Романом Пидляком (на
світлині), який якраз поселявся в свою кімнату. Ось
що він нам сказав:

― Досі я нечасто бував
поза домом. Якщо кудись
і їхав, то максимум на дватри дні, але переживання чи
боязні нема. Зараз, навпаки,
хочеться побільше волі і
можливости самостійно
вчитися жити. Я досить легко сходжуся з людьми, тож
сподіваюся знайти багато
друзів. Не думаю, що виникатимуть якісь труднощі
чи непорозуміння, якщо житиму зі старшокурсниками.
У цьому навпаки бачу лише
позитив — буде неабияка
допомога і підтримка у навчанні. Я люблю порядок і
вмію готувати їжу, та й щовихідних планую їздити додому. Думаю, що побутових
проблем не виникатиме.
Наталія ПАВЛИШИН

Богдан Герасимчук, студент першого курсу Інституту будівництва
та інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Тут я зможу найкраще реалізувати свої здібності“

Щ

е навчаючись у школі, я був налаштований, що
вступатиму саме у Львівську політехніку, то ж
альтернативного вишу не шукав. Одним із визначальних чинників у виборі навчального закладу для мене
стало те, що мій батько закінчив Політехніку, тому
я вирішив продовжити сімейну традицію.
Інститут будівництва я обрав насамперед тому,
що вважаю цю галузь досить перспективною і такою,
яка дасть можливість реалізуватися професійно, а не
просто отримати диплом.
Також у Політехніці мене дуже зацікавила можливість не лише здобувати освіту, але й розвивати свої

творчі здібності. Під час навчання в школі я багато років грав у
духовому оркестрі, а в університеті є великий симфонічний
оркестр, то, можливо, зможу
продовжити свою творчість і
тут. Окрім цього я займався у шкільному театральному гуртку, грав у шкільній команді КВН і був активним
учасником Марійської дружини. Тож, сподіваюся, що
Політехніка стане дуже доброю платформою для мого
всебічного розвитку.
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Іван Винницький — студент другого курсу Інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології, майстер спорту, член збірної України зі санного спорту

„Вступив одразу на другий курс“

З

акінчивши технічний коледж з червоним дипломом,
я отримав змогу без зовнішнього оцінювання вступити у Львівську політехніку на б’юджетне навчання,
відразу на другий курс. Влітку брав участь у показових
змаганнях із санного спорту у Тернопільській области,
там на літньому чемпіонаті України посів четверте
місце. Думаю і надалі займатись санним спортом,
тому що це технічний вид спорту, в якому можна застосовувати знання як із фізики, так і з математики.
Передовсім це аеродинаміка — чим більше ти аероди-

намічний, тим швидше дійдеш
до фінішу. Коли я покину спорт
і піду вчити молоде покоління,
то зможу комп’ютеризувати
сани й обладнання для змагань,
старатимусь, щоб вони стали
більш наближені до німецьких і американських. У 2014
році будуть зимові Олімпійські ігри, хотілося б потрапити туди у складі збірної. Також мрію увійти у трійку
призерів хоча б на одному з етапів Кубка світу.

фізкульт-ура!
ожен, хто стає студентом Львівської політехніки, переконується, що здобуття знань і диплома високо
Кповажати
кваліфікованого фахівця вимагає й доброї фізичної підготовки. А для цього слід любити фізкультуру й
спорт

Якщо за розкладом „фізичне виховання“…
То насамперед варто знати, що він є
обов’язковим для всіх студентів перших — третіх курсів і в кожному семестрі потрібно скласти з нього залік.
Вже після посвячення в студенти викладачі, які відповідають за фізичне
виховання в кожному інституті, розкажуть першокурсникам про кафедру
фізичного виховання, її викладачів та
досягнення. Докладнішу інформацію
можна отримати на першому занятті
на самій кафедрі, яка розташована в
Стрийському парку за адресою: вул.
Уласа Самчука, 14.
У Політехніці, на відміну від
школи, нема звільнень від занять
із фізичної культури. Отож, якщо
ваш стан здоров’я не дає вам змоги
повноцінно займатися спортом, ви
можете подбати про себе, займаючись у медичній групі. Залежно від
рекомендації лікарів вас зарахують
або у теоретичну групу, де отримують
знання з фізичної культури та спорту,
або у практичну, з полегшеною програмою фізичних навантажень. Тому
не варто приховувати свої проблеми
зі здоров’ям і ризикувати, адже під
час занять вони ж можуть себе проявити та ще й у найгірший спосіб.
Звичайні заняття з фізичного
виховання проходять один раз на
тиждень. Пропозицію займатися зі
студентами двічі на тиждень ще не
реалізовано через проблеми, які
стосуються, зокрема, матеріяльної
бази. Студентів у нашому університеті так багато, що, незважаючи на
те, що маємо дев’ять спортивних за-

лів, басейн, спортивні майданчики,
збільшити кількість занять наразі
нереально. Зате ми завжди підтримуємо ініціятиву студентів, які час від
часу хочуть провести свої змагання.
Крім цього, в університеті щорічно
проводять студентські універсіяди
з 21 виду спорту. Поповнити лави
збірних команд Політехніки можуть
і студенти першого курсу, які мають
відповідну підготовку.
Для справжніх поціновувачів
спорту на кафедрі фізичного виховання працюють спортивні секції
з 34 видів спорту. Вони охоплюють
майже всі види спортивних ігор.
Маємо спеціялізовані зали з легкої
атлетики, настільного тенісу, великий
ігровий зал із гандбольним полем,
двома волейбольними й баскетбольними майданчиками, тренажерами
для занять важкою атлетикою чи
пауерліфтінгом. 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.
Свій досвід студентам передають
тренери, за плечима яких чималі
спортивні досягнення: на кафедрі
працюють три заслужені тренери
України, три майстри спорту міжнародного класу, 20 майстрів спорту.
Надихатимуть до праці над собою
і колеги: у цих секціях вдосконалюють свою спортивну майстерність
найкращі спортсмени університету,

серед яких 7 майстрів спорту міжнародного класу, більше як 30 майстрів
спорту, багато кандидатів у майстри
спорту та першорозрядників. Серед
наших студентів є чемпіони Европи,
України, кандидати в Олімпійську
збірну України для виступу на літніх
Олімпійських іграх у 2012 році в
Лондоні та на Зимових іграх у Сочі
в 2014 році.
Цього року ряди спудеїв Політехніки поповнились перспективними
абітурієнтами, які до вступу в університет не лише любили фізкультуру,
а й мають хороші спортивні досягнення. Це близько п’ятдесяти осіб,
що мають перший розряд і вище —
гандболісти, баскетболісти, важкоатлети, ті, хто займався настільним
тенісом тощо.
Щодо тих студентів, які не люблять спорт і всіляко оминають
заняття з фізичного виховання, то,
на щастя, їх не так багато. Якщо у
дитинстві ні батьки, ні школа, в якій
не було хороших умов для занять
спортом, не прищепили любові до
фізичної культури, не пояснили її
значення для здоров’я, то вступ в
університет може все кардинально
змінити. Тому ми бажаємо студентам
першого курсу успіхів у навчанні й
просимо таки не оминати спортивні
об’єкти Політехніки.
Віктор КОРЯГІН,
завідувач кафедри фізичного
виховання Львівської політехніки,
професор, заслужений
тренер України
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відгомін літа
літо, і перш ніж братися до роботи та занурюватися у навчання, згадаймо заходи, що відбулися за
Минуло
останні два місяці і варті нашої уваги.

Українська фестивальна круговерть
„АртПоле“
З 12 до 16 липня тривало
„АртПоле“ ― один з найстарших фестивалів України. Всі знають і пам’ятають
„Шешори“, що відбувалися
в карпатському селі, а далі
переїхали на Поділля. Цьогоріч фест відбувся вже
вдев’яте і вкотре змінив
свою прописку. Тепер це
Дністровський каньйон у
с. Уніж Івано-Франківської
области. Окрім місця проведення, змінюється також
і сам фестиваль. Тепер це
вже не величезний етнофестиваль, а мистецька
майстерня експериментального формату. „АртПоле“ —
така собі „велика мішанка“:
тут і етномузика, і карпатські
краєвиди, і мохіто, і представники різних національностей, стилів та вірувань.
Місцевий ярмарок може похвалитися лише авторськими роботами. Китайський
непотріб залишили перед
ворітьми фестивалю. У будівлях колишнього колгоспу
розташувалися мистецькі
кав’ярні, а в тіні яблуневого
саду — наметове містечко.
Австралійський гурт
„Wild Marmalade“ просто
вразив усіх. Під час їхнього
виступу склалося враження,
що геть усі фестивальники,
нарешті, повиходили з наметів та пішли танцювати.
Самі ж музиканти настільки
давали жару, що з них самих
у літню спеку лився піт, який
одразу ж і випаровувався…
Окрім відомих музикантів,
помузикувати зі сцени в
рамках майстерень „Як умієм, так і пієм“ та „Паприкалаба“ мали змогу всі охочі.
Першими і найближчими
„музичними інструментами“ для одних були руки,
ноги, свистки, миски та підручні речі, а для инших —
різноманітні овочі: огірки,

кабачки, капуста, кавун,
яблука, паприка, баклажани
та ин.
Організатори фестивалю
закликають з повагою ставитися до навколишнього
середовища. Навіть посуд
у місцевій їдальні був керамічний, столові прибори — металеві. „КораЛЛі“

ниті „Гайдамаки“, які цього
року об’їздили ледве не всі
фестивалі.
Денна сцена була відкрита для всіх. Також кожен
міг поставити на „острові“
або поблизу поля свій намет
і гульбанити чи горланити
під гітару до самого рання.
Хоча час від часу падав

припливли на фестиваль із
Івано-Франківська на плоті,
який зробили із пластикових пляшок, зібраних на
берегах Дністра.

дощ, молодим фестивальникам це не заважало. Дощ,
зрештою, вже традиція ―
фестиваль не може бути
без дощу. На жаль, музична
частина фестивалю завершилась достроково через загальнонаціональний траур.

„Славське-Рок“
31 липня та 1 серпня гуляло
все Славське, адже вже
вшосте відбувався фестиваль „Славське-Рок“. Заняття знайшов собі тут кожен. Глядачі, що вирішили
заплатити за реєстрацію,
мали змогу взяти участь
у майстер-класах, жити в
наметовому містечку, яке
охороняли, та тусити в болоті під вечірньою сценою.
Музична програма фестивалю була цікава і різноманітна. Другого дня публіку завели „Los Colorados“
своїми веселими піснями
та каверами, грали також
„WashingTones“ і „Animals’
Session“, „Трутні“ — досвідчені музиканти — додали
драйву справжнім роком, а
завершили виступи знаме-

„ТуСтань-2011“
Цього року „ТуСтань“ змінила дату проведення на
6 — 7 серпня. І дуже добре,
що так сталося. Вперше за
свою шестирічну історію
вона була сонячна і зовсім
без дощу. Стародавній дух
гуляв по всій території. Ще
від каси чутно було звуки середньовічної музики,
а ось, уже за кілька метрів, видно як гарні дівчата
танцюють давні танці. В
перервах тут також були
забави і для дітей, яких на
фестиваль приїхало багато.
Просто посеред дороги
сиділи музики, вони грали
очевидно задля власного
задоволення, середньовіч-

ний ярмарок пропонував
вироби ручної роботи —
від прикрас і до великих
шкур та давніх скринь. На
спеціяльних майданчиках
можна було перевірити
свою витривалість, точність,
силу та розум, а в подарунок
на згадку отримували сувеніри. Велику популярність
мав стовп, на який треба
було залізти, і зірвати із
колеса на горі подарунок,
та бій м’якими палицями на
колоді. На головній галявині
змагалися середньовічні
лицарі, а ввечері відбувся
концерт. Цілковитою несподіванкою для всіх був виступ
попередньо не заявленого
гурту „Green Silence“. Хлопці
проїжджали неподалік і вирішили заїхати та зіграти. На
дитинцю, що знаходиться
на самих скелях, кожен охочий міг спробувати заграти
на трембіті, дримбі, теленці
чи розі. Тут також була майстерня пісні, де виконували
українські патріотичні пісні.
Родзинкою фестивалю
стало лазерне шоу, яке розповіло глядачам коротку
історію фортеці Тустань та
чому її гербом є птаха. Вже
традиційним став тустаньський трав’яний чай, який
був не просто смачний і з
медом, а ще й безкоштовний. Хоча фестиваль і змінив
дату проведення, він залишився сімейним, де є чим
зайнятися і старшим, і дітям.
Як і минулого року, під
час фестивалю грали в так
зване середньовічне регбі.
Одна з команд формувалася з реконструкторів, а
друга — з гостей фестивалю.
Болота цьогоріч не було, та
глядачам однаково все сподобалося.
У 2012-ому організатори
планують знову проводити
„ТуСтань“ на початку серпня.
Орест КОНДРАТОВИЧ
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Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА
Прозовий літературний
твір

Село Ковельського
району з музеємсадибою
Лесі Українки

Протока, що
з’єднує Мармурове
з Егейським морем

Держава
в Африці

Плато
на півдні
Перу з
рисунками на
землі

ЗобраОдиниця ження
площі оголеного тіла
ЗабрудТип
нене українсьмісце на
кого
одязі
літака

Гроші
Казахстану

Ріка,
на якій
стоїть
Кіровоград

J J J
Студент вирішив підкупити викладача. Перед іспитом поклав
у залікову 500 доларів і написав записку:
„100 доларів = 1 бал“.
Виходить після екзамену з авдиторії, відкриває залікову, а там
300 доларів і записка:
„Решта“.

Кінцівка
людини

Місце
з’єднання кусків
тканини
Герой
„Рамаяни“

Звертання до
жінки в
Польщі
12
місяців

Найвища
посадова
особа в
автокефальній
церкві

Крок у
танці

Ворожбит по
лініях на
долоні

Ріка в
Італії

Збірка
релігійних
правил
юдаїзму

Місто в
Нідерландах, де
вбили
Є. Коновальця

Високе
стояче
дзеркало

Виліт м’яча
за межі поля
у футболі

Щит
Зевса

Велика
товста дерев’яна
палиця

Чаклун,
ворожбит

Шанобливий уклін
із присіданням
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Передова
частина
суспільства Програш
у шахах

Отвір у стіні для
входу і виходу

Високовулканізований
каучук

Титул
урядовців у
султанській
Туреч- Біополічині мери, що
містять
генетичну інформацію

Вітамін
В1
Гараж
для
літаків

Чиста
культура
мікроорганізмів

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 21-22
Горизонтально: 3. Сабоніс. 5. Ареопаг. 6. Голуб. 8. Октет. 11. Строк. 14. Дата.
15. Уява. 17. Джаз. 18. Ірак. 19. ТОЕ. 21. „Орбіт“. 22. Том. 24. Пітон. 26. Оріон.
29. Гута. 30. Озон. 31. Рейка. 32. Вулик. 33. Ліст. 34. Ідея. 35. Афера. 39. Вдова.
41. Юта. 43. Ванга. 44. Ета. 45. Піаф. 47. Джип. 48. Каїн. 49. Агра. 50. Серет. 53. Театр. 55. Угода. 56. Абрикос. 57. Жакерія.
Вертикально: 1. Абсент. 2. Дніпро. 3. Сааб. 4. Саго. 6. Гарде. 7. Указ. 9. Ківі.
10. Тракт. 11. Салон. 12. Регбі. 13. Кусто. 14. Далі. 16. Арго. 20. Окуліст. 23. Опонент. 24. Парта. 25. Оскар. 27. Раунд. 28. Нокіа. 36. Фрак. 37. Аванс. 38. Янтар.
39. Вакат. 40. Вежа. 42. Апорт. 44. Епоха. 46. Факт. 47. Друг. 51. „Еврика“. 52. Ескорт. 54. Радж. 55. Устя.

ФахіБог
що
Сонця у вець,
єгиптян вивчає
риб

Німецький
композитор

Прізвисько уродженців
США

Вибухова
речовина
Коефіцієнт
корисної дії

J J J
― Тату, а що дальше: Місяць чи НьюЙорк?
― А ти вигляни у вікно і поглянь на небо.
Що ти там бачиш?
― Місяць.
― Правильно. А Нью-Йорк ти десь
бачиш?
― Ні.
― Отож і роби висновок!
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Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує прийом до цільової аспірантури на 2011 рік
за такими спеціяльностями
З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА:
» Інститут економіки і менеджменту
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

» Інститут енергетики та систем керування
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу
речовин
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.14.02 Електричні станції, мережі і системи

» Інститут будівництва та інженерії довкілля
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія

» Інститут комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології

05.17.03
05.17.04
05.17.06
05.17.07
05.17.08
05.18.05
14.03.07
15.00.01
21.06.01

Технічна електрохімія
Технологія продуктів органічного синтезу
Технологія полімерних і композиційних матеріалів
Хімічна технологія палива і паливно-мастильних
матеріалів
Процеси та обладнання хімічної технології
Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
Фізіологічно активні сполуки
Технологія ліків та організація фармацевтичної справи
Екологічна безпека

» Інститут геодезії
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
05.24.04 Кадастр та моніторинг земель

» Інститут новітніх технологій та управління
ім. В. Чорновола
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
08.00.04 Економіка та управління підприємствами

» Інститут права та психології
25.00.02 Механізми державного управління

» Інститут гуманітарних та соціальних наук

05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та
магнітних величин
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
05.13.21 Системи захисту інформації

01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
07.00.01 Історія України
09.00.02 Діалектика і методологія пізнання
10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини
23.00.02 Політичні інститути та процеси

» Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки

» Інститут прикладної математики
та фундаментальних наук

05.11.17
05.12.02
05.12.13
05.12.17
05.12.20
05.27.01
05.27.06

01.01.01
01.01.02
01.02.04
01.04.10
01.05.02
05.13.06
23.00.02

Біологічні та медичні прилади і системи
Телекомунікаційні системи та мережі
Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Радіотехнічні та телевізійні системи
Оптоелектронні системи
Твердотільна електроніка
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 обчислювальних 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
05.02.08 Технологія машинобудування
05.02.09 Динаміка та міцність машин
05.22.02 Автомобілі та трактори

Математичний аналіз
Диференціальні рівняння
Механіка деформівного твердого тіла
Фізика напівпровідників і діелектриків
Математичне моделювання та обчислювальні методи
Інформаційні технології
Політичні інститути та процеси

» Інститут архітектури
17.00.07 Дизайн
18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
18.00.02 Архітектура будівель та споруд

БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА:
» Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки
05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

» Інститут хімії та хімічних технологій
21.06.01 Екологічна безпека

» Інститут комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології

» Інститут хімії та хімічних технологій

05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

02.00.04
02.00.06
03.00.20
05.17.01

01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

Фізична хімія
Хімія високомолекулярних сполук
Біотехнологія
Технологія неорганічних речовин

» Інститут комп’ютерних наук та інформаційних
технологій
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05.13.06 Інформаційні технології
05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика

•

» Інститут геодезії
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія

» Інститут архітектури

•

18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

» Інститут будівництва та інженерії довкілля

•

05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.05 Будівельні матеріали та вироби

•

» Інститут енергетики та систем керування
05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
05.26.01 Охорона праці

» Інститут економіки і менеджменту
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

» Інститут гуманітарних та соціальних наук
10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
20.02.22 Військова історія
22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини

» Інститут інженерної механіки та транспорту
05.02.02 Машинознавство
Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора
університету з додатком таких документів:
• особистого листка з обліку кадрів з фотокарткою 4 × 6 та
автобіографії;
• клопотання з місця роботи про скерування на навчання до
цільової аспірантури з гарантією про відшкодування витрат

•
•
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за підготовку (включаючи виплату стипендії), підписане
керівником установи та головним бухгалтером;
переліку опублікованих наукових праць і винаходів та відбитки цих публікацій; особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферат за обраною спеціальністю;
витягу з протоколу засідання вченої ради інституту для осіб,
рекомендованих на навчання в аспірантурі, безпосередньо
після закінчення ВНЗ;
копії дипломів про закінчення ВНЗ (бакалавра та магістра,
або спеціаліста) та виписки із залікових відомостей;
посвідчення про кандидатські іспити для осіб, які повністю
або частково склали кандидатські іспити;
медичної довідки (за формою № 86-у);
паспорт та диплом про закінчення вищого навчального
закладу подаються вступниками особисто.

Вступники до аспірантури проходять 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 ВНЗ.
Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до аспірантури за рішенням приймальної комісії
звільняються від відповідних вступних іспитів.
Особам, допущеним до складання вступних іспитів, надається за місцем роботи відпустка із збереженням заробітної
плати із розрахунку 10 днів для підготовки та складання кожного іспиту.
Прийом документів — з 25 серпня до 30 вересня. Вступні
іспити — з 15 жовтня до 14 листопада. Зарахування до аспірантури — з 1 грудня 2011 р.
За довідками звертатися на адресу: 79013, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 207; тел. (032)258-24-84;
258-23-98.
Інформацію для вступників подаватимемо на сайті:
http://nauka.lp.edu.ua/

Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує прийом до цільової докторантури на 2011 рік
за такими спеціальностями
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та
магнітних величин
05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи
05.13.06 Інформаційні технології
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
05.27.01 Твердотільна електроніка
08.00.04 Економіка та управління підприємствами

• список опублікованих наукових праць і винаходів;
• медичну довідка про стан здоров’я за формою № 86-у;
• копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
• копію диплома про присудження наукового ступеня
кандидата наук та копію атестата доцента або с.н.с. (при
наявності);
• розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук.

До заяви на ім’я ректора університету вступники додають
такі документи:
• лист-скерування на навчання до цільової докторантури за
підписом керівника установи (для працівників університету — подання за підписом завідувача кафедри);
• особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;

Паспорт і дипломи про вищу освіту та присудження наукового ступеня кандидата наук вступник подає особисто.
Приймання документів — до 30 вересня 2011 р.
За довідками звертатися: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімната 207, тел.: (032) 258-24-84.
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[реклама та оголошення]

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО

хіт-парад

Л

ч. 23 (2743)
1 — 7 вересня 2011

Нові хіти — нові переможці!

іто добігло кінця. І як не прикро нам це усвідомлювати, але то не привід
сумувати і, тим більше, не слухати добру українську музику. Наші читачімеломани, налаштовуйте свої вуха на осінню музичну хвилю, вгадуйте переможців і отримуйте гарні призи!
Щодва тижні на сайті нашої газети з’являється список з десяти пісень. Отже,
знаходите в інтернеті сторінку www.audytoriya.lviv.ua і вибираєте із запропонованих композицій ту, яка найбільше подобається. Якщо маєте передчуття, що саме
вона або инша пісня здобуде у нашому хіт-параді найбільше голосів, пишете нам
про це на адресу info@polynet.lviv.ua. На того, хто вгадає першим переможця,
у редакції чекатиме гідний старань подарунок. Тож стежте за анонсами нашого
конкурсу на електронній і паперових сторінках „Аудиторії“. Хай щастить!

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери
та балету ім. С. Крушельницької
1 вересня — „Севільський
цирульник“(опера). 18.00.
2 вересня — „Ніч Вальпургії“ (балет). 18.00.
3 вересня — „Украдене щастя“(опера). 18.00.
4 вересня — „Чарівне кресало“(опера). 12.00,
„Створення світу“ (балет). 18.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
2 вересня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ТВ-1 № 156042, виданий
Львівським політехнічним інститутом на ім’я
Шевчишина Миколи Миколайовича;
утрачений диплом ФВ № 792509, виданий
Львівським політехнічним інститутом на ім’я
Заверухи Богдана Євгеновича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Берестеня Дмитра Даниловича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Скиби Мар’яна Богдановича;
утрачені залікову книжку та студентський квиток,
видані Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Тряско Соломії Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бесідки Юрія Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ільніцького Івана Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Калашника Олега Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ващишина Івана Олексійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Тімашевої Валентини
Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зайла Ігора Андрійовича;

3 вересня — „Амнезія, або маленькі
подружні злочини“. 19.00.
4 вересня — „Король Лір“. 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
4 вересня — „Зайчик-хвалько “. 15.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
3, 4 вересня — Сольні орґанні концерти.
Солістка — орґаністка Надія
Величко. У програмі твори Й. С. Баха,
Р. Ваґнера, Ф. Ліста, Г. Генделя. 17.00.
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шостак Руслани Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мельник Юлії Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кеби Василя Анатолійовича;
утрачений студентський квиток № 06982699,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чернавської Альони
Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Суля Романа Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гавриліва Тараса Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мовчан Михайлини Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Колодій Галини Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Квашні Володимира Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чекіля Ігора Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Номачинської Лілії Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Стебівки Андрія Васильовича;

Л

Конкурс
мистецького
плаката

ьвівська політехніка і газета „День“ проводять студентський конкурс креативномистецького плаката, присвяченого 15-річчю газети
„День“.
Участь у конкурсі можуть
взяти як студенти-політехніки,
так і вихованці инших вищих
навчальних закладів Львова.
Головне, аби вони виявили посправжньому самобутній підхід і професійну майстерність,
творячи в жанрі друкованого
плаката.
Конкурс триватиме до 20
вересня 2011 року. Про його
умови, етапи проведення, технічні вимоги до робіт та инші
питання можна дізнатися на
сайті Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків з
діаспорою Львівської політехніки: iiec@polynet.lviv.ua.

утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Яроменака Володимира Ігоровича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Фостяка Романа Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Смолень Марії Зіновіївни;
утрачений студентський квиток
ВК № 06297754, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Маслової Надії Володимирівни;
утрачений студентський квиток SO № 7665938,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Фединишина
Ростислава Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Микулика Івана Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Слободянюк Анни Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жоха Ігора Пилиповича;
утрачений студентський квиток
ВК № 08204915, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Боднарчук Катерини Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бабич Вікторії Русланівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бондара Андрія Ігоровича.

[реклама та оголошення]
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Многая літа!
Колективи кафедри механіки та
автоматизації машинобудування
і НДЛ-40 Інституту інженерної
механіки та транспорту Львівської
політехніки сердечно вітають із 65-річчям від дня
народження завідувача кафедри, заступника директора ІІМТ, декана повної вищої освіти, доктора
технічних наук, професора, дійсного члена Академії
підіймально-транспортних наук, відмінника освіти
України
Ігора Володимировича Кузьо.
Бажаємо ювілярові міцного здоров’я, наукових
звершень, сімейного благополуччя, творчої наснаги,
життєвого оптимізму на многії літа!
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Вітають „Шістдесятники“
Клуб „Шістдесятників“ — громадське об’єднання
працівників Львівської політехніки 1946 року народження — щиро вітає із 65-літтям побратимівровесників, котрі з’явилися на світ у серпні:
• Віктора Леонтійовича Петрушенка (кафедра
філософії),
• Петра Федоровича Гоголюка (кафедра електропостачання промислових підприємств, міст і
сільського господарства),
• Лева Миколайовича Перовича (кафедра кадастру територій),
• Ігора Володимировича Кузьо (кафедра механіки
та машинобудування),
• Анатолія Феліксовича Обшту (кафедра обчислювальної математики),

Многая літа!
Колектив кафедри вищої математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук
Львівської політехніки сердечно
вітає зі 60-річчям
Зенона Івановича Крупку.
Бажаємо талановитому педагогу, чудовому
товаришу, висококваліфікованому науковцю та
зразковому сім’янину многих і благих літ, задоволення від роботи та радости від онуків.
З повагою — колеги

• Миколу Миколайовича Гнатчука (кафедра радіо
електронних пристроїв і систем),
• Володимира Григоровича Турковського (кафедра електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства),
• Романа Івановича Желяка (кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань).
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих наукових дерзань та довголіття!

увага: фотоконкурс!

„Зупини щасливу мить!“

З

лови найщасливіші моменти свого життя спалахом
фотокамери і поділися цим щастям з иншими, взявши
участь у традиційному фотоконкурсі від тижневика „Аудиторія“ — „Зупини щасливу мить!“.
Головні умови та вимоги до фоторобіт:
• авторами робіт мають бути лише 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;

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №110721.

• фотографії подавати в друкованому й електронному
варіянтах із заповненою анкетою (анкета у газеті з
вересня);
• кожна робота мусить мати назву;
• світлини можуть бути у таких номінаціях: портрет, пейзаж, макрозйомка, урбаністика та сюжетні фотографії
(номінації вказувати в анкеті).
Роботи приймаємо до 1 жовтня 2011 року за адресою:
Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229.

Т И Ж Н Е В И К

Головний редактор —Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —
Тетяна ПАСОВИЧ
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Тетяна ПАСОВИЧ
молоді, сім’ї та спорту — Наталія Павлишин
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Логотип, дизайн та комп‘ютерне складання —
Павло ПРОЦІВ
Редакція послуговується Проєктом нового
українського правопису.

„ АУД И ТО Р І Я “

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій. За зміст і достовірність рекламних
оголошень відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На першій сторінці — світлина Тетяни Пасович,
на останній — Павла Проціва.

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua
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