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Студент Інституту архітектури Дмитро Чекмак:

„Хочеш бути щасливим — будь ним!“
Серед лавреатів
обласної наукової
премії — політехніки
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В Україні
стартувала вступна
кампанія-2012
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День студента —
без сценаріїв, але
весело і з музикою
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Чим наповнене ваше студентське життя?
Студентські роки — період
дорослости, коли молода
людина ще не надто обтяжена обов’язками, але вже може
і вміє робити самостійно
вибір. Це час окрилености,
час найбільшого прагнення до
новизни і подолання якнайвищих вершин; час пошуку
себе і випробування своїх сил
у найрізноманітніших сферах
життя; час відкриття геніїв
і час розчарувань у виборі
професії.
Студентське життя кожен будує
по-своєму. Хтось проводить
свої студентські роки, поринаючи з головою в навчання, усвідомивши, що саме
так зможе досягти успіху.
Инші — цілковито віддаються розвагам та веселощам,
дотримуючись принципу —
живи поки молодий! І врешті
одні й другі не можуть уповні
відчути всіх радостей студентства.
Але більшість студентів — особливі люди, які вміють поєднувати навчання і розваги.
За п’ять років вони встигають
побувати на всіх можливих
морях і горах, мало не в усіх
куточках нашої країни і за
кордоном, надбати безліч
друзів, закохатися чи навіть
створити сім’ї, знайти цікаву
роботу і бути успішними у
навчанні.
Саме для таких — універсальних і практичних, веселих і
невгамовних, цілеспрямованих і впевнених існує одне
із найбільших свят усієї
студентської молоді — День
студента. Щороку напередодні 17 листопада молодь
обдумує безліч варіянтів, як
провести такий важливий
день. І як та з ким би не
відзначали це свято, завжди
скажуть — це „було класно“,
„студенти рулять“! Отож,
дорога студентська молоде,
щиро вітаємо з Днем студента! Завжди будьте нестримно
винахідливими, а ще — невиправними оптимістами та
життєлюбами!

Христина Робутко, студентка четвертого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Навчання — і нічого, крім навчання“
Моє студентське життя — це передовсім навчання. Зараз є багато
нових проєктів, тому більшість часу йде на підготовку до сесії,
роботу над дипломним проєктом і консультації. Мені цікаво
вчитися і коли починаю щось робити, то це настільки затягує, що
просто не хочеться на решту звертати увагу і витрачати час. Увесь
вільний час я проводжу в родинному колі. Не люблю багатолюдних компаній і гучних
гулянок, тому День студента святкувати не буду. Я взагалі сумніваюся, що хтось із моїх
одногрупників особливо буде святкувати, бо в усіх передсесійна лихоманка.

Віталій Комендант, студент першого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Навчання, веселощі, відпочинок
і друзі“
Моє життя наповнене навчанням, друзями, веселощами і коханням. Коли маю вільний час, то обов’язково зустрічаюся з
друзями та з коханою дівчиною, йдемо в якийсь бар чи клуб —
танцюємо, гуляємо. Свого часу займався скелелазінням, потім навчання потребувало
більше часу і я це залишив. День студента для мене не свято, а просто день релаксу.
Ніколи не ходжу на жодні акції, приурочені цьому дню. Хочу побути в колі друзів, трохи
відпочину від навчання.

Владислав Позняк, студент третього курсу Інституту енергетики та
систем керування Львівської політехніки:

„Більшість часу витрачаю для свого
розвитку“
Життя як життя: пари, навчання, родина. Зараз досить нелегко
абстрагуватися від навчання, бо на носі сесія. Але, якщо є нагода
і вільний час, то люблю переглядати цікаві кінофільми. Також
колекціоную моделі автомобілів. У мене є колекція, яку назбирав
ще мій батько, і я продовжую цю традицію. Ще маю старий автомобіль і періодично
займаюся його ремонтом. День студента думаю відсвяткувати з друзями, можливо,
десь підемо цілою групою. Сподіваюся, що це буде дійсно святковий день.

Сергій Храпчун, студент другого курсу Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Студентське життя — це відчуття
самостійности“
У студентському житті багато свободи, ти можеш робити те, що
тобі подобається, і поєднувати це все з тим, що тобі потрібно. За
час навчання в мене появилося багато друзів, ми разом організовуємо різноманітні вечірки, походи, поїздки. До прикладу, на
День студента збираємося поїхати в Карпати. Звичайно, не завжди вдається поєднати
навчання і відпочинок. Але завжди намагаємося відпочивати з одногрупниками. Для
мене студентське життя — відчуття, що я самостійно керую своїм часом.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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добрі новини

Цьогоріч виповнюється десять років відтоді, як з ініціятиви Західного наукового
центру НАН України (тепер і
МОНМС) й обласного управління освіти і науки було
започатковано щорічний
конкурс серед науковців на
здобуття премії Львівської
облдержадміністрації та обласної ради. У ньому беруть
участь як знані вчені, так і
молоді науковці, котрі представляють установи НАН
України та виші области.
На цьогорічний конкурс
свої дослідження представили вчені 35 навчальних
закладів та академічних
наукових установ. Минулого тижня, 10 листопада, у
Львівському будинку вчених
30 відомих і 150 талановитих молодих науковців
отримали відзнаки.
Серед нагороджених —
чимало політехніків. Обласної
премії в галузі науки удостоєні
завідувач лабораторії магнітних сенсорів Політехніки про-

втрати і здобутки

фесор Інеса Большакова та
завідувач кафедри прикладної математики професор
Петро Костробій. Серед молодих номінантів — 20 представників Політехніки: Ірина Бучкевич, Юрій Гарасим,
Володимир Гілевич, Тарас
Домінюк, Олександр Заяць,
Сергій Іванов-Костецький,
Олександр Іващук, Галина
Клим, Ірина Коваль, Любов
Коляса, Андрій Крамарчук,
Ростислав Кривий, Оксана
Онищук, Роман Петрусь, Юрій
Пороховський, Наталія Топилко, Руслан Тушницький, Оксана Юринець, Ірина Яремчук
та Ольга Ясиновська.
В урочистостях взяли
участь перший заступник голови ЛОДА Богдан Петрушак,
голова Львівської облради
Олег Панькевич, голова Західного наукового центру
НАН України і МОНМС академік Зіновій Назарчук, голова
Ради ректорів Львівщини,
ректор Політехніки професор
Юрій Бобало, в.о. начальни-

Фото надане прес-службою ЛП

Серед лавреатів обласної наукової
премії — політехніки

[•]

Премію вручають професору Петру Костробію

ка головного управління освіти і науки ЛОДА Мирослав
Сорока, голова Львівської
обласної організації профспілки працівників освіти і
науки України Марія Яцейко.
Як наголошували промовці,
обласна премія в галузі науки, особливо для молодих
учених — це реальна підтримка й додаткова моти-

вація до продовження та
поглиблення наукових досліджень в інтересах соціяльноекономічного розвитку области й держави.
Вітаємо лавреатів і бажаємо нових наукових злетів,
включно з Нобелівською
премією!
За матеріялами прес-служби
Львівської політехніки

Захисти українську мову!

П

ро „втрати на мовному полі“ на
теренах Львівщини й України
говорили на прес-конференції напередодні свята української писемности
та мови.
Депутат Львівської облради (голова комісії з питань освіти і науки ЛОР),
доцент кафедри української мови
Політехніки Ірина Фаріон вважає, що
найбільш згубними для мови є нерозуміння її суті (як суті культури та
гуманітарної політики взагалі) з боку
керівництва держави, а також непрофесійність місцевої влади, зокрема
відсутність дії Програми функціонування української мови на Львівщині.
Серед здобутків Ірина Дмитрівна
назвала свій відкритий лист до Президента Віктора Януковича під назвою
„Захисти українську мову“, звернення
до Президента (підтримане більшістю депутатів ЛОР) щодо системних

порушень конституційного статусу української
мови як державної, а також власне депутатське
звернення до прокурора
Львівської области з вимогою вжити заходи для
призупинення поширення методичних рекомендацій „Правові аспекти
організації навчання російською мовою в дитячих садках і школах України“.
У позитивному переліку — і відзначення на належному рівні 200-ліття від дня народження Маркіяна
Шашкевича, проведення відкритих
уроків у школах, виділення коштів на
дорогу до села Нестаничі (де жила
сім’я Шашкевичів і де М. Шашкевич
кілька років був священиком). Плюсами мовознавець також назвала зміну
деяких скалькованих з російської назв

крамниць і закладів харчування у Львові, видання посібника „Культура
українського мовлення.
Практикум“. Згадала і
про продовження таких
проєктів, як „Скарб нації“ (тепер на бігбордах
можемо бачити образ
М. Шашкевича), студентський мовно-політичний
плакат, розклеювання у
транспорті наліпок із прикладами правильного мовлення; започаткування
нового проєкту „Від книги — до мети“
(зустрічі з відомими мовознавцями).
Депутат Львівської міськради Лариса Василишин також згадала про
реалізовану програму із закупівлі для
шкільних бібліотек літератури (зокрема з історії України, термінологічні
словники).
І. Ш.
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абітурієнтам

Вступна кампанія стартувала
о 1 лютого 2012 року мають бути
сформовані обсяги держзамовлення для вишів України на найближчий рік. Про це сказав начальник відділу педагогічної та післядипломної
освіти МОНМС Сергій Бондаренко
минулого четверга, 10 листопада,
у Львівській політехніці на нарадісемінарі проректорів та відповідальних секретарів приймальних комісій
вишів різного рівня акредитації Західних областей України.

На початку виступу доповідач підсумував основні результати минулорічної
вступної кампанії. Зокрема, за його словами, серед проблем вступу 2011 року
був результат, коли до 159 вишів подали
менше 100 заяв. Водночас, за його словами, ряд вишів здійснювали тиск на
міністерство та вимагали збільшення
держзамовлення. Доповідач наголосив: скорочення держзамовлення було
здійснено із врахуванням демографічної ситуації та потреб ринку праці.
Водночас серед позитивних результатів вступної кампанії-2011 ― збільшення конкурсів на технічні спеціяльності. „В першій п’ятірці за кількістю
поданих заяв — три технічні виші“, —
наголосив Сергій Бондаренко.
Доповідач акцентував на тому, що
більшість вишів додавали слухачам
підготовчих курсів по 20 додаткових
балів при вступі, тоді як це — максимум,
тобто можна додавати і меншу кількість
балів, залежно від рівня засвоєння абітурієнтом матеріялу.
За результатами минулорічної кампанії 14 керівників вишів отримали догани, відтак представник міністерства
закликав наступного року дотримуватись усіх процедур та термінів (зокрема,
при формуванні приймальних комісій,
рейтингових списків тощо).
Зараз найбільш актуальне завдання,
яке стоїть перед вишами, — розробити
і подати в міністерство до 15 листопада
свої правила прийому. Загальні правила прийому було затверджено 12
жовтня, 20 жовтня Міністерство юстиції
затвердило їх.
Цьому передувало громадське
обговорення правил. Найбільший
резонанс, за словами доповідача, викликав намір збільшити прохідний бал
сертифікатів ЗНО з профільних предметів зі 124 до 140 балів. Однак цей намір
все-таки було реалізовано.
До переліку минулорічних предметів ЗНО додалася всесвітня історія

Світлина Тетяни Пасович

Д

(при вступі на міжнародні відносини,
політологію, історію).
Сергій Бондаренко наголосив також
на тому, що якщо абітурієнт не подав
ориґінали документів до 10 серпня,
його не можна зараховувати ні на
державну, ні на „комерційну“ форму
навчання.
Радник міністра освіти і науки, молоді та спорту Михайло Шмельов розповів присутнім про єдину електронну
базу з питань освіти. Він наголосив, що
ця база — місце, де концентрується
вся інформація, тому для вишів, зокрема для працівників приймальних
комісій це буде значне полегшення
під час вступної кампанії, адже в цій
базі міститиметься вся інформація і з
УЦОЯО, і реєстр виданих документів
про освіту. Тобто коли абітурієнт подає документи при вступі, працівник
приймальної комісії, скажімо, вводить
серію та номер сертифіката ЗНО — і
має в базі решту інформації про цього
абітурієнта: скільки заяв він уже подав,
чи правдиві дані тощо.
Реєстрацію цієї бази у Державній
службі реєстрації баз персональних
даних міністерство бере на себе. Так

само створено можливість під’єднання
до бази через будь-якого провайдера,
тобто проблем для вишів бути не повинно. З 1 січня базу мають запустити.
До початку вступної кампанії ще проводитимуть технічні семінари.
Михайло Шмельов зауважив: приймальні комісії повинні вносити в базу
даних також відмітки про паперові заяви від абітурієнтів. Він наголосив, що
важливо швидко опрацьовувати електронні заяви. Якщо заява „висітиме“
неопрацьована більше 24 годин, вона
автоматично анулюється.
Директор Українського центру оціню
вання якости освіти Лариса Середяк
коротко наголосила на головних особли
востях ЗНО 2012 року. Зокрема, реєстрація абітурієнтів триватиме з 1 січня до
20 лютого 2012 року. На пробне тестування можна зареєструватися до кінця листопада цього року. Сесії пробного тестування відбудуться 24 та 31 березня 2012
року. Основна сесія ЗНО відбуватиметься
з 19 травня до 7 червня, додаткова — з 18
червня. Лариса Середяк запросила виші
працювати консультаційними пунктами
для абітурієнтів.
Тетяна ПАСОВИЧ

у день української писемности

Конкурс ім. Петра Яцика розпочався
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листопада у Сколівському районі відбулося відкриття XII Міжнародного
конкурсу з української мови імени Петра Яцика.
З нагоди відкриття конкурсу на малій батьківщині відомого мецената — у
смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району традиційно відбулося урочисте
віче, а у місті Сколе пройшов святковий концерт „Моя прекрасна українська
мово, найкраща пісне в стоголоссі трав“, приурочений Дню української писемности та мови, та з нагоди відкриття XII Міжнародного конкурсу з української
мови ім. Петра Яцика.
Т. П.
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незалежне тестування

коротко

До вступу готуються з осени

З

1 до 30 листопада триває реєстрація охочих взяти участь у проб
ному зовнішньому незалежному
оцінюванні. Зокрема, як повідомляє
Львівський РЦОЯО, пробне тестування відбудеться 24 та 31 березня 2012
року з усіх предметів, винесених на
ЗНО-2012. Вартість одного пробного
тестування — 84 грн.
Львівський реґіональний центр
оцінювання якости освіти розпочав
роботу з підготовки до проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
2012 року на початку жовтня. Про це
повідомила прес-служба Львівської
міської ради.
Згідно з наказом міністерства,
визначено перелік предметів ЗНО:
українська мова та література, історія
України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова,
одна з іноземних мов (за вибором):
англійська, німецька, французька,
еспанська, всесвітня історія. А також
передбачено, що результати ЗНО в
2012 році зараховуватимуть як вступні
випробування до вищих навчальних закладів для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого
спеціяліста та бакалавра (спеціяліста,
маґістра медичного та ветеринарного
спрямування).
Вперше ЗНО було застосовано як
всеохопна перевірка знань абітурієнтів, тобто при вступі до всіх вишів, у
2007 році (до того ЗНО впроваджували
як експеримент спочатку з кількох
предметів у кількох обраних регіонах,
однак з 2005 року всі виші, підпорядковані МОН, зараховували при вступі
результати тестувань). З 2008 року проходження зовнішнього незалежного
оцінювання є обов’язковою умовою
вступу до вищого навчального закладу.
З початку запровадження ЗНО викликало багато суперечок щодо його
переваг і недоліків. Серед аргументів
„за“ — це метод боротьби з корупцією
при вступі, адже тестування проводить
незалежний центр (тобто вступні
випробування винесено „за межі“
вишів), а громадські організації постійно проводять моніторинг перебігу
вступної кампанії. Серед аргументів
„проти“ — недосконалість тестувань
як методу перевірки знань абітурієнта,
поверховість. Крім цього, наприклад,
професор кафедри інформаційновимірювальних технологій ІКТА Святослав Яцишин вважає, що через запро-
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вадження ЗНО знизилась популярність
багатьох предметів:
― Школярі в 11 класі не вчаться, а
готуються до вступу. Вони займаються
тільки тим предметом, який їм буде
потрібен при вступі. Наприклад, якщо
студент складає фізику, то біології він
уже не знає і не хоче знати. А зараз же
особливо актуальні міждисциплінарні
науки, дослідження на перетині наук,
тобто треба працювати з даними на
перетині наук та дисциплін.
Водночас директор Калуської
гімназії (Івано-Франківська область)
Дмитро Бахматюк розповідає про
свого внука:
― Він вступив у 2008 році до Київської політехніки на захист інформації. Зараз на 4 курсі, другий чи третій
за рейтингом. Хлопець казав, що на
першому курсі викладачі їх ганили: та
які з вас студенти, ви ж ЗНОшники. А
після першої сесії змінили свою думку,
визнали, що через ті незалежні тестування набрали сильних студентів. Так,
зараз проблеми у вступників з точними
науками — фізикою, математикою. Але
одна з причин — це перевантаженість
підручників термінами. До кожного параграфу глосарій. Розгортаю підручник
з історії — 27 дат до параграфа. Інформацію для дітей треба вимірювати не
в кілобітах, кілобайтах, а в кілограмах.
Вчитель вважає показник рейтингу
школярів за балами ЗНО — критерієм
якости знань. Він для себе склав такий
рейтинг шкіл в Україні. За його словами, якщо вважати крайньою межею
якости — 20% успішного складання
ЗНО, то таких шкіл є максимум 300 на
всю Україну.
Пільговики — окрема тема. Але
якщо говорити про абітурієнтів, котрі
вступають на загальних підставах, для
них наразі ЗНО є основною складовою вступного рейтингу. Щоправда,
„вартість“ балів на тестуваннях при
вступі до вишу знизили, додавши ще
дві складові — середній бал атестата,
а також окремі вступні випробування
на деякі напрями.
Та як під час вступу за результатами іспитів чи тестів, котрі абітурієнти
складали у вишах, так і тепер, коли
вступна кампанія для них відбувається
по суті за межами вишів, абітурієнти
готуються до вступу впродовж усього
11 класу, але не на шкільних уроках, а
активно послуговуючись допомогою
репетиторів…
Тетяна ПАСОВИЧ

Корупційних механізмів в українських
вишах не існувало б, якби студенти
добре вчилися і не пропонували
викладачам хабарі. Таку думку висловив міністр освіти і науки, молоді
та спорту Дмитро Табачник. „Там
де є корупційний механізм, його
треба руйнувати негайно і швидко.
Найпростіший спосіб, абсолютно
універсальний — ніхто нікому
не платить, але для цього кожен
студент повинен досконало знати
предмет. Якщо ти вивчив предмет,
нема за що платити, якщо ти дурень
і не хочеш навчатися — ти шукаєш
шляхи“, — заявив міністр.
Держдепартамент США вводить
жорсткі квоти на кількість учасників
міжнародної студентської програми культурного обміну Work and
travel. Це пов’язано з численними
скаргами, які надходять від учасників програми. „Студенти, зокрема,
скаржаться на те, що спонсори не
завжди виконують зобов’язання
щодо забезпечення їх відповідною
роботою або вона виявляється низькооплачуваною“, — наголошується
в заяві відомства.
Цьогоріч уперше понад 400 студентів
ЛНУ ім. І. Франка отримають Додатки
до диплома европейського зразка
(Dyploma Supplement) для спрощення
процедури визнання українських
дипломів про вищу освіту в Европі.
Також додатки мають сприяти мобільності молодих фахівців, повідомили у прес-центрі університету. Від
звичних додатків нові відрізняються
тим, що всю інформацію про знання,
вміння та успішність випускника подано двома мовами — українською
та іноземною (англійською), а вказані
бали відповідають здобутим у виші
знанням.
19 листопада 2011 року у Львівській політехніці відбудеться День
відкритих дверей. Початок заходу
о 10.00 у першому навчальному корпусі. У програмі заходу — зустріч
з керівництвом та професорськовикладацьким складом; інформація
про Правила прийому на навчання у
2012 році; ознайомлення з навчальними та спеціялізованими лабораторіями кафедр університету; інформація про проведення конкурсів та
олімпіяди „Абітурієнт-2012“.
За матеріялами інформаґенцій
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фахове обговорення

Покращити підготовку менеджерів

М

Н а за с і д а нні бул и
присутні голова президії
НМК — ректор Київського
національного торговельноекономічного університету
Анатолій Мазаракі, а також
ректор Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка
Володимир Онищенко, ректор Львівського інституту
економіки і туризму Ігор
Бочан, ректор Міжнародного університету фінансів
Любов Смоляр (Київ), провідні вчені з усієї України —
загалом понад сотня осіб.
Гостей вітали ректор професор Юрій Бобало, директор
ІНЕМ професор Євген Кузьмін, який є членом президії
НМК, а також головою однієї
з її робочих груп — секції
„Менеджмент зовнішньоекономічної діяльности“.
Виступила й доцент кафедри

менеджменту організацій
Оксана Юринець.
— На засіданні говорили
про внесення змін і допов
нень до Галузевих стандартів вищої освіти України
„Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів, спеціялістів і маґістрів“
у галузі знань „Менеджмент і адміністрування“.
Порушили й такі питання,
як удосконалення засобів
діягностики якости підготовки управлінських кадрів,
вимоги до спеціяліязованих
кабінетів і лабораторій. На
сьогодні напрям підготовки
менеджмент охоплює сім
спеціяльностей (у Політехніці представлено п’ять), дві
з них досить нові — це менеджмент інвестиційної, а
також природоохоронної діяльности. Йдеться про їхню
акредитацію та ліцензуван-

Світлина Ірини Шутки

инулого тижня, 9 листопада, на базі Львівської політехніки відбулося розширене засідання президії
Науково-методичної комісії з менеджменту та адміністрування МОНМС України. Йшлося про підвищення якости
підготовки управлінців в Україні.

ня й у нашому виші. Власне,
динаміка сучасного світу —
зміна потреб роботодавців,
інтеґраційні й глобалізаційні
явища, Болонський процес — вимагає постійного
вдосконалення стандартів
вищої освіти,— каже секретар секції „Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльности“, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Політехніки Ольга Мельник.
Комісія запропонувала
нові ГСВОУ, а також програми нормативних навчальних
дисциплін і практик підго-

товки менеджерів. Важливо,
що програми дисциплін
досить конкретні, — для
забезпечення їх уніфікації в
усіх навчальних закладах.
Розробки гармонізовані з
міжнародними стандартами. Цим займались секції
НМК. Як зазначила Ольга
Мельник, комісія вже понад
15 років активно працює над
розробленням навчального,
методичного, організаційного забезпечення підготовки
управлінських кадрів, а галузеві стандарти тут — одні
з найкращих.
Ірина ШУТКА

семінар

Готові давати фахівців, яких потребує ринок праці
инулої середи у Львівській політехніці відбувся семінар „Нові
підходи у вирішенні проблеми кадрового забезпечення в галузі металообробки“. В обговоренні проблем у
підготовці таких фахівців взяли участь
і представники вишів України, які
такою підготовкою займаються, і підприємств галузі, які потребують таких
спеціялістів, і компанії, яка виробляє
обладнання з числовим програмним
керуванням, з яким мали би вміти
працювати випускники цих вишів.
Львівський регіональний центр
з інвестицій та розвитку за підтримки Львівської обласної державної
адміністрації, спільно зі Львівською
політехнікою та Дніпропетровським
інженерно-технічним центром „Контакт“, розпочали роботи з реалізації
проєкту щодо створення у Львові
сучасного виробничо-технологічного

Світлина Тетяни Пасович

М

дослідницького центру. Центр буде
обладнано сучасними верстатами
з числовим програмним керуванням та забезпечено провідними
технологіями виробництва у галузі
металообробки. Про це йдеться на
сайті ЛРЦІР.
Виступаючи на семінарі, директор Інституту інженерної механіки та

транспорту професор Зіновій Стоцько
заявив, що інститут готовий надати свої
площі під створення такого центру.
При цьому він наголосив, що ІІМТ має
відповідну методичну базу та кадровий потенціял (висококваліфікованих
науковців), аби готувати відповідних
фахівців.
Тетяна ПАСОВИЧ
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мости співпраці
нститут будівництва та інженерії довкілля Львівської політехніки ось уже 19 років підтримує дружні стосунки з
Іщороку
Варшавською політехнікою і 3 роки — з Краківською гірничо-металурґійною академією. За спільними угодами
студенти третіх курсів проходять у вишах двотижневі виробничо-навчальні практики

Студентська міжнародна практика
Розпочалася у Львові…
Так уже склалося, що спершу на практику до Львова приїжджають варшавські студенти. Їх тепло зустрічають на
кафедрі будівельних конструкцій та
мостів. Програма практики однакова
для всіх сторін. У неї, зазвичай, входить
знайомство з навчальним процесом і
студентським життям, ознайомлення
з новими технологіями будівництва,
методами та способами виконання
будівельних робіт. Цього разу польські
студенти спільно зі своїми українськими колегами побували на об’єктах, які
споруджують для проведення чемпіонату „Евро-2012“ — Львівському стадіоні та новому терміналі Міжнародного
аеропорту „Львів“. Провідні інженери
ознайомили їх із ходом будівництва,
розповіли про новітні конструкції, які
використовують на будівництві.
Друга частина практики була не
менш приємна. Студенти зі своїми
керівниками ознайомилися з культурною, етнографічною та історичною
спадщиною, культурним і громадським життям Львова, Жовкви, Мукачева й Ужгорода, відвідали замки
Золотої підкови, а також Ужгородський
замок та Мукачівський замок Паланок.

Продовжилася
у Варшаві…
Одразу після завершення практики
варшавських бакалаврів, студенти
ІБІД, які опановують спеціяльність
„Промислове і цивільне будівництво“,
попрямували до Варшави. Впродовж
першого тижня вони знайомилися
з Національним стадіоном, новим
хмародером — найвищим житловим будинком у центрі Варшави,
реконструкцією старої забудови,
а також спорудженням підземної
частини великого торгово-офісного
центру. Велике враження на майбутніх інженерів-будівельників справило
бетонування залізобетонного каркасу
житлового будинку на висоті понад
160 метрів. Сподобалися їм і навчальні корпуси та лабораторії Варшавської
політехніки.
Не забували у Варшаві й про їхній
відпочинок, тому після „трудового“ дня

студенти знайомилися з Варшавою, її
історичними і культурними місцями.
Другий тиждень теж був дуже насичений цікавими подіями. Українські
студенти побували у Ґданську, Сопоті
та Ґдині. Особливо запам’ятався їм
відпочинок у Ґдині біля Балтійського
моря, подорож на пароплаві, купання
в морі й знайомство зі середньовічним
замком у Мальборку.

…І в Кракові
Хоча досвід обміну студентами Львівської політехніки і Гірничо-металургійної
академії у Кракові має лише три роки,
та його вже встигли оцінити студенти
спеціяльности „Технологія будівельних
виробів“. Цього разу львівські політехніки ознайомилися з напрямами підготовки бакалаврів та маґістрів факультету інженерії будівельних матеріялів
та кераміки академії, з европейськими
методами контролю якости будівельних матеріялів та виробів, сучасними
методами фізико-хімічного аналізу будівельних матеріялів, які використовують
у Гірничо-металурґійній академії.
Спудеї відвідали сучасний завод
сухого способу виробництва цементу
у м. Малогорщ, кар’єр доломіту, завод
з виробництва гіпсокартону концерну
Lafarge. Побачили, ознайомилися й (наскільки вистачило часу і можливостей)
освоїли передові технології виготовлення портландцементу, гіпсу, гіпсокартонних листів та їхні фізико-механічні й
експлуатаційні характеристики.

Не обійшлося й без цікавої, насиченої культурної програми, яка органічно доповнила чудові враження від
виробничо-навчальної практики.
Таку ж практику провели у Львові студенти Краківської гірничометалурґійної академії. Зазвичай,
практику вони проходять на Миколаївському цементному заводі. Відтак
польські „академіки“ ознайомилися
з містом, його культурним і архітектурним надбанням, поекскурсували
цікавими історичними місцями.

Важливі уроки
Знайомство й особисті контакти як викладачів, так і студентів під час міжнародних практик завжди корисні всім.
Вони сприяють глибшому взаєморозумінню між молоддю, поглибленню
навчальних і наукових контактів, заохочують до усвідомленого навчання
і надихають на нові творчі здобутки.
Така практика корисна для львівських
політехніків ще й тим, що закордонні
виші можуть запросити кращих до
себе на навчання на семестр, а то й
на весь навчальний рік. А якщо поталанить, то можна там навіть зробити
маґістерську роботу, а захищати її у
Львівській політехніці. В Інституті будівництва та інженерії довкілля такі
приклади вже є. Наразі поодинокі, бо
крім знань, потрібно ще добре знати
мову того вишу, який запрошує на
навчання.
Катерина ГРЕЧИН
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молода наука
ж іще, як не в Інституті прикладної математики та фундаментальних наук, можна дізнатися точну формулу
Деуспіху
в науці? Секція Ради молодих учених ІМФН ділиться досвідом

Фундаментальний підхід до
фундаментальних наук
Кістяк
Уже півтора року головою секції РМВ
ІМФН є Наталя Щербовських, асистент
кафедри інженерного матеріялознавства та прикладної фізики. До того вона
була заступником керівника інститутської секції РМВ, тож нові обов’язки
перейняла без проблем.
Актив або, як каже Наталя, „кістяк“
молодіжки ІМФН — Любов Коляса,
Галина Івасик (кафедра вищої математики), Віталій Ромака, Василь Підкова,
Вадим Пташник, Сергій Войтович, Андрій Курепа (кафедра інженерного матеріялознавства та прикладної фізики),
Ігор Когут (кафедра обчислювальної
математики та програмування), Роман
Петрусь, Віктор Кусьнеж (кафедра
фізики), Христина Бойчук (Гамаль),
Богдан Маркович (кафедра прикладної
математики), Андрій Крап (кафедра
міжнародної інформації).
— Наша Рада досить дружня, і я навіть не пригадую, щоб хтось відмовлявся
щось зробити. Спільно організовуємо
різні заходи, намагаємось максимально поширювати корисну інформацію,
давати поради, якщо хтось їх потребує,
скажімо, як опублікувати наукову статтю
абощо, — розповідає голова секції ІМФН.
Одна голова — добре, та дві — ліпше. Попередній керівник математичної
секції РМВ, доцент кафедри ПМ Б. Маркович нині очолює Раду молодих учених Політехніки і водночас залишається
активним у своєму інституті. Він каже:
― Думаю, визначальним для секції
ІМФН є ентузіязм молодих науковців.
Ті люди, які обрали науку, стараються
якнайбільше зробити для її розвитку, для інституту. Наші науковці ще зі
студентської лави (а точніше зі вступу)
налаштовані на те, що треба буде серйозно вчитися і багато працювати. Вони
готові до роботи й не бояться її.

Обіг інформації
Важливою складовою у діяльності секції
є налагоджена система розсилки інформації про конференції, гранти, конкурси.
Про це тут дбають особливо, адже розуміють: бути впору поінформованим —
це вже якась частина, передумова

успіху. До речі, коли Богдан Маркович
очолив РМВ, розсилка запрацювала на
рівні цілого університету. Зрештою, інформація циркулює й поза його стінами:
— Ми співпрацюємо з Радами
молодих учених инших вишів — ЛНУ,
КПІ, „у процесі“ — ФМІ. Обмінюємось
інформацією: її пошуки потребують
багато часу, а коли зводимо все відоме
до спільного знаменника — виграють
усі, — зауважує Наталя Щербовських.

Накачати м’язи
Усе починається з майбутнього абітурієнта: так, навесні на Фестивалі освіти і
науки ІМФНівці приваблювали школяра
найцікавішими розробками, розповідали про інститут, МТАН (тепер це
Інтелектуальний навчально-науковий
центр професійно-кар’єрної орієнтації). Та основне — все-таки робота з
потенційними вченими — студентами
четвертих — шостих курсів, котрі вже
спроможні самовизначитись у науці.
Спершу вони приглядаються, а згодом,
коли працюють над науковими проєктами, активізуються: розпитують про
конференції, можливості опублікування
статей, инколи самі нашукують цікаву інформацію. Із власних викладацьких спостережень Богдан Маркович знає, що:
― Є різні студенти. І для них є різні
шляхи — робота чи наука. На кафедрі
прикладної математики приблизно
третина студентів завдяки фундаментаментальній математичній і хорошій ІТпідготовці вже з третього курсу починає
працювати, зокрема на комп’ютерних
фірмах. А от до науки з потоку надається, переважно, людей п’ять. Кращі
залишаються на кафедрі або йдуть у
провідні наукові установи.

Напрями руху
Найбільше молоді вчені ІМФН цікавляться такими науково-дослідними напрямами, як нанотехнології, створення
програмного забезпечення, а також
керування структурно-фазовим станом
поверхні. Наталя Щербовських, котра
як науковець займається цією проблематикою, пояснює:
— Для отримання необхідних функціональних властивостей матеріялу
(щоб деталь при певних умовах експлуатації працювала якнайдовше) мусимо
з’ясувати, яку структуру поверхневого
шару нам необхідно одержати, а саме,
який склад і співвідношення структурних фрагментів має бути. Для цього використовуємо поєднання методик класичного матеріялознавства зі сучасним
комп’ютерним моделюванням. Таким
чином виходимо на необхідний рівень
властивостей — мікротвердість, зносостійкість, корозійно-електрохімічні
властивості тощо.
Як відомо, РМВ пропонує претендентів на різні конкурси. ІМФН має
чим похвалитися: цьогоріч як кращого
молодого науковця відзначили Віталія
Ромаку (ІМПФ), а Роман Петрусь із
кафедри фізики одержав грант Політехніки для молодих учених. У 2010-му
грант мав його колега Віктор Кусьнеж.
Тоді ж стипендію облдержадміністрації
для молодих учених одержав Андрій
Курепа, а цьогоріч — Любов Коляса та
Роман Петрусь.
Зараз ІМФНівці готуються до конференції „Комп’ютерні науки та інженерія
2011“ (CSE), що відбудеться 24 — 26
листопада.
Ірина ШУТКА
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формула успіху

„Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою
й невтомною працею любіть Україну“

Ц

і слова Андрея Шептицького — гасло, яким
керується в житті Роман
Федоришин, доцент кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів
Інституту енергетики і систем керування.

Фах вибрав тато
Всупереч схильності молоді
до юнацького протесту, він
передовсім прислухався до
порад старших — батьків,
учителів, і ніколи про це
не шкодував. Як на мене,
певний відбиток на такій
поведінці й такому характері від … японської культури.
Батько Романа — відомий в
Україні знавець японської
мови Мирон Федоришин.
― Батько заклав у нас із
братом філологічні основи,
любов до іноземних мов. У
нашій родині якось мимоволі адаптувався японський
підхід, коли учні повинні
тільки мовчати і слухати,
сприймати те, що їм говорять учителі, а вже потім
із досвідом, з роками вони
самі стають учителями і передають свій досвід дітям. І
я вважаю, що це був якраз
бажаний для мене варіянт,
який спрацював, — розповідає Роман.
За порадою батька юнак
після закінчення Львівської
академічної гімназії (клас
із поглибленим вивченням
гуманітарних дисциплін)
обрав технічний фах. На
тодішньому теплотехнічному факультеті був перший
на курсі за рейтингом. На
третьому курсі посів перше
місце в олімпіяді з теоретичної механіки. За наукову
роботу отримав премію
від Львівської пивоварні. А
вже до кінця маґістратури
отримав запрошення до
аспірантури.
За словами завідувача
кафедри Євгена Пістуна,
пошук таких розумних і

відповідальних молодих
людей — це одне з найважливіших завдань досвідчених науковців:
― Роман дуже добре закінчив Політехніку, вільно
володіє англійською, знає
німецьку, вивчає японську,
наукою почав займатися
зі студентської лави. Над
темою кандидатської дисертації добре попрацював,
вчасно захистився.
Євген Павлович зіграв
провідну роль у формуванні Романа Федоришина
як науковця. Вплинули на
нього також науковці кафедри — доценти Леонід
Лисовий, Федір Матійко,
Іван Стасюк, Володимир
Савицький.

Більше спроб —
більше шансів
на успіх
Отримавши певні наукові результати в одному з
кафедральних напрямів,
пов’язаних із обліком енергоносіїв (зокрема газу),
молодий науковець почав
пробувати себе в конкурсах
ґрантів:
― Після захисту ди
сертації я мав можливість
провести апробацію своїх
результатів у конкретних
проєктах — в облгазах,
трансгазах. Тоді я дізнався
про конкурс на премію
Верховної Ради. Треба було

підготувати два грубезних
томи документів, відгуки,
рекомендації. Мене консультувала і допомагала
оформляти все вчений секретар НДЧ Лілія Жук, за що
я дуже вдячний.
На грант Президента
треба було подавати набагато менше документів,
тому паралельно підготував ще одну заяву.
― Ту премію Верховної
Ради я не отримав: чи був
для комісії замолодий (щойно захистив дисертацію,
за 2 місяці до закінчення
аспірантури), чи зіграли
инші чинники, — розмірковує Роман. — Але так вийшло, що я отримав грант
Президента через 2 роки
після того, як подав документи, — на проведення
наукового дослідження
„Підвищення точності вимірювання витрати та кількості енерговмісних сумішей газів“.

І науковець,
і співак
На прохання охарактеризувати молодого науковця
одним словом Євген Пістун
каже — відповідальний.
Тому молодому доцентові
доручили багато різних
обов’язків поза його науковою роботою.
― Роман, буває, днями
не бачить своєї сім’ї, бо
постійно в роботі, — каже
Євген Павлович. — Ото маю
поїздку, думаю, що треба
послати замість себе його,
адже він зможе гідно представити кафедру.
Поза тим хлопець встигає приділяти багато часу,
зусиль і уваги ще одному
заняттю:
― 15 років я співав у
хорі „Дударик“. Ми багато їздили по гастролях
(Польща, Франція, Бельгія,
Німеччина), це був дуже
цікавий і корисний досвід. У

гімназії мій голос підійшов
при формуванні вокального ансамблю. А з четвертого
курсу Політехніки я учасник камерного вокального
ансамблю „Аколада“ (художній керівник — доцент
нашої кафедри Володимир
Савицький). І в цьому ансамблі я познайомився зі
своєю дружиною, випускницею Інституту архітектури.
По світу Роман подорожував багато вже і як науковець. Отримував чимало
пропозицій залишитись за
кордоном на роботу. Його
брат у докторантурі в Европі. А він сам усі пропозиції
відкидає — і закордонні, і
в Україні. Євген Павлович
каже, що втримує наукову
молодь від виїзду за кордон власним прикладом. А
Роман пояснює:
― У нас є потужна наукова школа, великий потенціял для роботи в нашій
галузі — транспортування
й обліку газу і енергоносіїв. Проблема актуальна
не тільки для України, яка
транспортує природний
газ, а й для Европи загалом.
І наші результати є актуальними не тільки для України,
тому я працюю далі в Політехніці.
Про докторську науковець ще не думає. Не тому,
що бракує часу, на диво він
встигає все:
― Просто я вважаю, що
ще зарано. З досвіду колег,
зазвичай в докторантуру
вступають люди, які вже мають 70 — 80% докторських
досліджень, більший багаж публікацій, апробацій,
досвід участи в проєктах.
Грант Президента ― це мій
другий науково-дослідний
проєкт, у якому я є керівником. Першим був грант
Львівської політехніки у
2009 році.
Тетяна ПАСОВИЧ
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проблеми навчання

Учімося розмовляти англійською

З

нання іноземних мов нині
потрібне, як повітря. Особливо це стосується молоді, яка
хоче і може бути мобільною.
Аби студентові добре знати
чужу мову, її треба слухати, нею
розмовляти, читати, користуватися аудіо- і відеодисками. Та
впродовж однієї пари (а вона
є раз на тиждень) викладачі
встигають хіба що зробити перекличку й опитати домашнє
завдання. Як забезпечити досконале вивчення іноземної
мови у Львівській політехніці
в розмові з нашим кореспондентом розмірковують в. о.
завідувача кафедри іноземних
мов доцент Наталя Мукан та
координатор з наукової роботи
кафедри доцент Інеса Байбакова.

— Якими новітніми надбаннями у вивченні іноземної мови послуговується ваша кафедра?
І. Б.: Ми не можемо відставати від
Европи чи США, де вже давно використовують комунікативний підхід
до вивчення іноземних мов, поєднують інноваційні та традиційні методики. Цього від нас, зрештою, вимагає і Болонська декларація, адже
навчити студента мови можна лише
індивідуально, з урахуванням його
чи її особистісних характеристик. А
запровадити комунікативний підхід
неможливо без добрих підручни-

над наповненням віртуального навчального середовища.
Оскільки в навчальному процесі передбачено самостійний
підхід до опановування мов,
орієнтуємо студентів і на це.

вчальних посібників з грифом цільового міністерства участь беруть як
досвідчені, так і молоді викладачі.
Маємо також чимало навчальнометодичної літератури для студентів
технічних напрямів підготовки авторства наших викладачів. Готуємо
подібні посібники й для спеціяльностей „Дизайн“, „Журналістика“,
„Системний аналіз“. Працюємо над
книжками з усіх мов, яких навчаємо
студентів.
Неможливо говорити про ефективний комунікативний підхід до

У своїй практиці бачимо, що наші студенти
вміють читати іноземними мовами, перекладати,
писати, але не вміють говорити. Важливо подбати
про іноземне мовне середовище студентів.
Для того налагоджуємо співпрацю
з американським Корпусом миру.
ків. Тому, в силу наших фінансових
можливостей, вже опублікували
серію „Розмовляймо англійською“,
„Фахова німецька мова“. Вийшло
кілька підручників і під редакцією
Наталі Мукан, які стосуються фахового спрямування англійської мови,
зокрема, — „Англійська мова для
менеджерів“.
Н. М.: В укладанні підручників і на-

вивчення іноземних мов тоді, коли
бракує мультимедійних засобів та
інформаційно-комунікаційних технологій. Та навіть те, що маємо, активно
використовуємо, працюючи зі студентами. Допомагає нам у процесі
навчання й те, що студенти користуються автентичними підручниками,
що супроводжуються записами на
аудіо- і відеодисках. Працюємо і

— На вивчення іноземної студенти мають мало годин.
Чи можуть вони за такий
короткий час добре вивчити
фахову мову?
— Це дуже складне питання,
адже, незалежно від того, скільки маємо часу на спілкування зі
студентами, мусимо навчити їх
не просто знати мову, а вільно
послуговуватися термінологією
відповідно до свого фаху. Думаю, нам варто скористатися
світовим досвідом, який передбачає неперервність освіти. Наразі маємо навчальний процес
із багатьма тривалими перервами і думаємо над проблемою забезпечення процесу неперервності
освіти. Як один із варіянтів, — можна
скористатися досвідом Київської політехніки, де впродовж перших двох
років студенти вивчають іноземну
мову, підтягають рівень своїх знань.
На третьому — четвертому курсах
вони вивчають іноземну мову професійного спрямування.
У своїй практиці бачимо, що наші
студенти вміють читати іноземними
мовами, перекладати, писати, але
не вміють говорити. Для того, щоб
викладачі й студенти могли спілкуватися між собою, проводити дискусії
чи діялоги, навчальні групи повинні
бути менші. Важливо подбати про
іноземне мовне середовище студентів. Для того налагоджуємо співпрацю з американським Корпусом миру.
Зробимо все можливе, щоб студенти
могли більше спілкуватися іноземними мовами поза межами авдиторії.
— ІПДО зараз також навчає студентів і всіх охочих іноземних мов.
Не відчуваєте конкуренції?
І. Б.: З одного боку, конкурентне
середовище змушує підвищувати
якість свого продукту. З другого —
ми з ними не конкуруємо, бо кожен
робить свою справу. До того ж, на
цих курсах викладають і наші найкращі, ініціятивні й відповідальні
викладачі.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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авторський проєкт

коротко

Світлина Наталії Павлишин

У День української мови —
про двомовність

З

нагоди Дня української мови та писемности 9 листопада у Львівській
політехніці презентували монографію відомого мовознавця Ярослава
Радевича-Винницького „Двомовність
в Україні: теорія, історія, мововживання“. Зустріч з науковцем відбулася в
рамках авторського проєкту доцента
Ірини Фаріон „Від книги — до мети“.
Величезна зала була вщерть заповнена — на зустріч з мовознавцем прийшли люди різного віку — від студентів
до людей старшого віку.
Імпреза розпочалася з демонстрації плакатів на мовну тематику
студентів-політехніків — під супровід
музичних композицій у виконанні
скрипаля, лавреата 19-ти українських
та міжнародних конкурсів Назара
Федюка. Після цього автор плакату
„Збережи свою душу“, студент Інституту архітектури Юрко Максим’юк поділився своїми думками про значення
мови для нації. Його робота, розвішана
по всьому місті, впродовж місяця нагадуватиме львів’янам про важливість
збереження рідної мови. Всі студентські роботи планують видати друком
до Дня рідної мови (21 лютого).
― Мова — єдине, що робить націю безсмертною. Коли нація втрачає
мову, повернення назад нема, —
цими словами розпочав свій виступ
Ярослав Радевич-Винницький. — На
цвинтарищі народів багато могил,
майже кожна смерть спричинена занепадом мови.
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Мовознавець розповів, що у своїй
монографії розглянув різновиди та
аспекти двомовности. Значну частину
праці вже опубліковано в різноманітних статтях.
За словами науковця, наша мова
потребує лікування: „двомовність
накрила мокрим рядном українську
мову, що призвело до втрати мовою
здатности до саморозвитку“. Також
автор розповів про історію двомовности в нашій країні, навів приклади
инших держав та пояснив, що чекає
на нас, якщо не будемо берегти рідну
мову.
Особливу небезпеку, на переконання Ярослава Радевича-Винницького,
для нас несе сьогоднішня українськоросійська двомовность, бо вона спотворює душу і відрізає частину українців від українства.
На завершення свого виступу
мовознавець закликав кожного переглянути своє ставлення до діялектів і
старої мови та ставати мовотворцем,
бо сьогодні наша мова потребує реукраїнізації.
Другою частиною зустрічі був діялог між автором монографії та авдиторією. Всі мали можливість почути
відповіді на питання, які їх цікавили.
На завершення Ірина Фаріон подарувала Ярославу Радевичу-Вин
ницькому клепсидру, зазначивши у
привітанні, що пан Ярослав — один з
тих, хто може впливати на час.
Наталія ПАВЛИШИН

У рамках відзначення 93-ї річниці
створення ЗУНР 13 листопада
у лісопарку довкола Цитаделі
відтворили військово-історичне
дійство — бій за Цитадель між
Січовими Стрільцями та польським
військом. Події 12 — 13 листопада
1918 року відтворювали близько
40 осіб — члени Товариства пошуку жертв війни „Пам’ять“ зі Львова,
Рівенщини та Волині, а також гості
з Києва.
З нагоди відзначення 200-річчя з Дня
народження письменника, громадського та культурного діяча отця
Маркіяна Шашкевича у с. Нестаничі
Радехівського району Львівської области відбулося урочисте відкриття
„Музею-садиби імени Маркіяна
Шашкевича“. Наступного року,
відзначаючи вихід у світ „Русалки
Дністрової“, в рамках запланованих
святкувань, у садибі-музеї у Нестаничах планують провести Шашкевичівські літературні читання, а в
с. Підлисся зробити обласний огляд
хорових колективів „Шашкевичівський камертон“.
У Національному музеї-меморіялі
жертв окупаційних режимів „Тюрма
на Лонцького“ 13 листопада відбулася презентація нового роману
„Лицарі любові і надії“ письменниці
з Тернополя Лесі Романчук. У цьому
романі змальовано важкі життєві
дороги політв’язнів сталінських
таборів у далекому Сибіру. Особливістю цього твору є його масштабність та документальність, тут кожна
розповідь про понівечені життя
персонажів ґрунтується на реальних
документах та фактах.
Наприкінці вересня соціологічна група „Рейтинг“ провела дослідження
на тему радости, за результатами
якого найбільше радости дорослим
у віці за 18 років приносять родина
(66%), діти (53%) та друзі (41%).
Доповнюють п’ятірку „Рейтингу
радости“ гроші (31%) та перегляд телевізора (27%). Кожному
п’ятому приносить радість робота та
спілкування з природою, подорожі,
музика, дарування та отримання
подарунків. Кожен шостий отримує радість від домашніх тварин і
хатньої роботи. Лише три відсотки
опитаних не мають радости в житті.
За матеріялами інформаґенцій
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цікаві люди

Архітектор з душею фотографа

Р

оботи студента третього курсу Інституту архітектури
Дмитра Чекмака привернули увагу політехніків та
инших відвідувачів цьогорічної фотоковиставки „Зупини
щасливу мить!“. За рішенням журі він став володарем
найвищої нагороди конкурсу — ґран-прі.

Серйозно фотографією
Дмитро займається менше
року. Але виловлювати з
життя найцінніші миті —
сімейна традиція: фотографією займалися дідусь
і батько хлопця. Тож, як
зауважив він сам, ця любов
у нього в крові.
— Я давно захоплювався фотографіями. Не раз у
мене виникало бажання
доносити побачену красу
до инших. Свого часу я трохи
фотографував на плівку. Цю
практику продовжую і зараз. З чотирьох моїх робіт,
які подав на конкурс, дві
знято старим фотоапаратом
„Зеніт“. Поштовхом для серйозніших робіт став омріяний подарунок — фотокамера,― розповів хлопець.
Аби не втратити жодної
можливости зафіксувати
найцікавіші моменти життя,
хлопець майже завжди носить із собою фотокамеру.
Він так звик фотографувати
побачене, що часто сприймає об’єкти чи ситуації як
кадри для фотографії:
— Через об’єктив кожна мить сприймається поиншому, все виглядає більш
художнім. Для мене фотографія — своєрідний живопис.
Але, незважаючи на захоплення, на першому місці

в студента — навчання. Він
переконаний, що архітектура завжди буде найважливішою в його житті. Та
паралельно хлопець хоче
вдосконалювати свої навики фотосправи, яка, на
думку Дмитра, є маленькою
частиною архітектури.
― Мій дідусь архітектор, і я для себе не уявляю
иншої спеціяльности та й,
зрештою, не бачу иншої
перспективи, — зауважив
Дмитро.
Прикладом поєднання навчання і хобі стало
ориґінальне оформлення
робіт на конкурс (по кутах
центральної фотографії розміщені світлини менших
розмірів). Ця ідея виникла
спонтанно на курсі „Основи містобудування“, коли
вивчав систему міст, в яких
вулички планували довкола
центру міста.
Молодий фотограф самотужки осягає мистецтво
фотографії, багато вчиться
в инших авторів:
― Мені надзвичайно
подобається розглядати
світлини инших фотографів. Завжди намагаюся передовсім зрозуміти, яку
мету ставив перед собою
автор, — зізнався студент. —
Цікавими для мене є також

композиція і подача побаченого ― глибина різкости,
відтінки зображення, почуття, які передає фотографія.
Дуже важливу роль у фотографії відіграють кольори,
які відображають настроєвість світлини.
Найбільше серед жанрів
фотографії Дмитрові подобаються портрети, бо вони
дають можливість показати
людину різною. А ще більше
цікавить жанровий портрет,
де зображено не просто
людину на якомусь тлі, а в
певному середовищі, яке є
доповненням образу.
― Фотографія спростовує всю штучність і несправжність, яка притаманна людям у житті. Часто на світлині можна показати емоції,
які в житті особа приховує.
У повсякденні ми сприймаємо людину через її риси
характеру, поведінку, а на
світлині бачимо її сутність.
Я переважно сам займаюся
постановкою фотографії,
хоча є моделі, які так природно позують, що кадри
виходять цікаві самі собою.
Але зажди перед фотографуванням намагаюся трохи
з людиною поговорити, щоб
краще зрозуміти, якою вона
є. Хоча досі цілком незнайомих людей ще не фотографував, упереваж друзів
та друзів моїх друзів…
Заповітною мрією Дмитра є відкрити свою студію,
щоб займатися фотографією
професійно.

Добрим поштовхом для
розвитку вмінь і впевнености хлопцю додала перемога
у фотоконкурсі, яка, за словами молодого фотографа,
стала для нього цілковитою
несподіванкою. Адже хлопець вперше виставив свої
роботи на конкурі й одразу
отримав високу нагороду.
― Признаюсь, я сподівався на мінімальну увагу,
хотів щоб просто побачили
мої роботи. Хоча дуже хвилювався, як люди оцінять
фотографії, чи сподобаються вони їм. Під час оголошення переможців теж
хвилювався і радів за друзів,
чиї роботи посіли призові
місця. Коли вже вручили нагороди за треті, другі, перші
місця, я заспокоївся, але, як
виявилося, занадто рано, бо
на мене очікував несподіваний поворот ―ґран-прі!
Найбільше перемогою
хлопця тішився його дідусь та батьки. Мій співрозмовник розповів, що саме
найрідніші люди завжди
його підтримують у всіх
починаннях, а дідусь є ще
й добрим порадником та
щирим критиком фоторобіт.
Раніше молодий фотограф сумнівався, чи брати
участь у конкурсах, тепер залюбки вишукуватиме цікаві
ідеї, аби продемонструвати
їх на конкурсах чи виставках
та поділитися своїм баченням світу з иншими.
Наталія ПАВЛИШИН
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день студента
сі ми родом із минулого, студентського зокрема. Адже перед тим, як стати музикантом, співаком, художУ
ником чи письменником, треба бути студентом і багато працювати. Але й святкувати не забувати також!
Хоча б свій професійний деньJ. Витягти із шухлядок пам’яти цікаві спогади про нього „Аудиторія“ змусила
особистостей, які творять нашу культуру

Без сценаріїв, але весело і з музикою
знали, що треба веселитися, бо це наша золота пора
і професійне свято. Бувало
що під час таких забав я виконував свої пісні.

ба бавитися — потім часу
точно не буде. Взагалі, у нас
був значно менший вибір
забав, тому кожна нагода
побавитися була як зірка в
небі. Сучасні студенти мають занадто багато свят, що
не є надто добре, бо деякі
з них минають непомічені.

любила робити всякі фотосесії на фоні старих обшарпаних стін — вони були
дуже колоритним тлом
для наших моделей. Також
ми проводили спільні деґустації на кухні, „ганяли
чаї“. Якось почався сильний
дощ, а майстри якраз міняли труби — труба йшла
через кухню і доводилось
усім бігати з тазиками збирати воду.

Олександр Іващук, вокаліст
групи „Опіум“:
― Усі святкування цього
Дня залишилися в пам’яті
або світлими плямами,
або кумедними випадками. Так, на другому курсі у
нас був медогляд, і якраз
перед Днем студента нам
мали робити щеплення. Ми
питали, чи можна вживати
трохи алкоголю. Виявилось,
що ні. Тоді ми дуже просили
лікаря перенести щеплення
після святкування, він пішов
нам назустріч і все було
добре.
Жодного сценарію святкування ми не придумува-

Софія Федина, співачка:
― У мене всі Дні студента,
починаючи від першого
курсу, минали в роботі: студенти бавляться, а я виступаю на сцені. Дуже часто на
День студента проводився
конкурс „Студент року“, в
якому я регулярно брала
участь, допоки не зібрала
нагороди. У моїх одногрупників було кілька варіянтів
святкування, зокрема на

Інна Івасюк , х удожниц я,
лялькарка:
― У нас, в Академії мистецтв, студенти проявляли
більше творчости не на
День студента, а на Хелловін і на Андрія: чудили

Міжнародний день студентів встановлений 17 листопада
1946 на Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся
в Празі, в пам‘ять чеських студентів-патріотів.
ли, все вирішувалось спонтанно, максимум за день до
свята. Бувало по-різному —
то збирались у вузькому
товаристві, кулуарно, то
йшли цілою компанією на
дискотеку. Основна умова
й мета були — має бути весело. Головне — настрій, ми

два вихідних дні вони могли поїхати в Карпати, піти
на спільні вечірки.
Тепер я маю власних
студентів і у мене цей день
минає так, що ст уденти
відразу відпрошуються з
пари. Я їх розумію, тому що
в студентські роки таки тре-

перформенси — заклеювали двері, ставили біля них
воду. Всі мої студентські
роки пройшли у гуртожитку, перші курси були школою виживання. На той час
я мало ходила на дискотеки, які теж проводилися на
День студента. Натомість

Богдан Ревкевич, режисер,
актор Національного академічного драматичного театру
імени М. Заньковецької:
― Зазвичай кожне святкування Дня студента, чи то в
гуртожитку, чи в театрі, минало у нас гучно. Але один
День для мене найбільш
пам’ятний: саме 17 листопада одинадцять років
тому я, взявши у профкомі
квитки, запросив на дискотеку в „Романтик“ дівчину з
молодшого курсу. Опісля ми
почали зустрічатися і тепер
Наталя Боймук (акторка, головна героїня у виставі „Поліанна“) є моєю дружиною.
Инші святкування Дня
студента не надто відрізнялися одне від одного —
невимушена атмосфера,
звеселяючі напої… Все відбувалося у довільній імпровізованій формі.
Наталя ЯЦЕНКО
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палітра

коротко

Плоди віри і мистецтва

У

рамках ІІІ Міжнародного іконописного пленеру
„Божі посланці Старого Завіту“, який
кожного року у місті
Новиця збирає іконописців з України,
Польщі, Словаччини та Білорусі, у Національному музеї
імени А. Шептицького відкрилася одноіменна виставка
іконопису.
Представлені на
виставці твори є результатом двотижневого спільного перебування митців
у Новиці — місті зустрічі іконописних
традицій Заходу і Сходу. У них простежується вияв релігійного і мистецького
досвіду, який художники здобули, працюючи і молячись.
Після пленеру його учасники спочатку виставили свої роботи на вернісажі в
каплиці Успіння Пресвятої Богородиці у
Новиці. Потім через Криницю і Люблін
вони потрапили до Львова. Наступне
місце експозиції — Луцьк. І врешті-решт
у кінці року „Божі посланці Старого Завіту“ потраплять до Варшави.

Завітавши на виставку, побачимо, як
митці за допомогою
іконописних образів
намагаються донести
до всіх людей таємниці Божих задумів,
адже, відповідно до
традицій Сходу, вони є
Божими посланцями.
Художники за основу
своєї творчости беруть
сакральний канон, але
намагаються своїм
іконам за допомогою
сучасних засобів художнього вираження
надати і ознак особистих переживань.
Виставка відбувається під патронатом архієпископа Івана Мартиняка, митрополита Перемисько-Варшавського
та Генерального консула Польщі у
Львові Ярослава Дрозда. Організаторами ж пленеру були „Товариство
друзів Новіци“ (Польща), „Братство
греко-католицької молоді „Сарепта“
(Польща), кафедра сакрального мистецтва Львівської національної академії
мистецтв за підтримки галереї сучасного сакрального мистецтва „Ікон-Арт“.
Н. Я.

на книжкову полицю

Лови слова від королеви прози

Л

ітературна агенція „Піраміда“ та
книгарня „Є“ 10 листопада презентували книжку Ніни Бічуї „Великі
королівські лови“ — перевидання її
творів малої форми.
Ніна Бічуя — безсумнівна королева жіночої прози, глибоко соціяльна
новелістка, яка володіє особливим
методом прозописання та вирізняється
своєю медетативністю, безсюжетністю,
елегатністю й неймовірною авторською вишуканістю в текстах. „Великі
королівські лови“ — це, на думку видавця Василя Габора (а книга вийшла
у його „Приватній колекції“), одна із
унікальних книг української літератури. Творам, які ввійшли до неї, притаманний глибокий психологізм, вони
приворожують своєю артистичністю.
„Великі королівські лови“ складаються з найкращих урбаністичних,

психологічних й історичних новел,
притч, візій. Відмінність цієї книжки
від старого видання у її структуризації
на розділи — „Весняний сад“, „Літній
сад“, „Зимовий сад“ тощо. Новели, хоч
і написані у 80 — 90-х роках ХХ століття,
сприймаються як сучасна проза.
Ніна Бічуя на презентації свого видання розповіла, що ніколи не перечитує власних книжок, ставиться до
своїх текстів винятково як редактор. Та
додала, що инколи, переглядаючи свої
нотатки чи коментарі, не впізнає їх, але
вони їй відверто імпонують.
Слово Ніни Бічуї привертає увагу,
заворожує, до нього хочеться доторкнутись та відчути, і я радію, що у нас
є така можливість…
Наталя СЕМКІВ,
учениця 11-го класу
Львівської СЗШ №96

Відкрито виставку робіт українського
художника, скульптора-модерніста
Михайла Дзиндри, присвячену
90-річчю з дня народження автора. Оглянути експозицію, на якій
представлено скульптуру і графіку
Михайла Дзиндри, можна до 8
грудня у культурно-мистецькому
центрі „Львів“ на території торговорозважального комплексу „Південний“.
У Палаці мистецтв відкрито традиційну виставку „Осінній салон“, яка
триватиме до 4 грудня. Цьогорічний
„салон“ дуже різножанровий: на
ньому виставлено плакати, скульптури, живописні й графічні твори.
У його межах відкрилася й виставка
„Український плакат у Львові“. Це
понад 70 плакатів на різні теми:
патріотизм, екологія, всесвітні
катастрофи, здоров’я, залежність
від інтернету.
Львівський гурт „Блек Джек“ представив нашій публіці свій новий кліп
„Дай свого тіла, Бейбі“. Двоконцертний виступ групи відбувся 11
листопада у клубі „888“. „Дай свого
тіла, Бейбі“ — іронія над сутністю
сучасного шоу-бізнесу, де панує
культ тіла, а не голосу і музичних
якостей виконавця.
Сьогодні, 17 листопада, Wiz-Art і
естонська кіностудія Joonisfilm
представляють у Львові підбірку
естонської анімації. У програмі —
10 короткометражних фільмів
визнаних авторів. Це все найкраще
і найцікавіше, що було анімовано в
Естонії за останні 15 років. Спеціяльно запрошено на подію відомого
естонського режисера-аніматора
Прійта Тендера, який 18 листопада
проведе майстер-клас з практичного
створення анімації.
18 — 21 листопада у Палаці мистецтв
організація British Council та компанія Артхаус Трафік представляють
ХІ фестиваль „Нове британське
кіно“. У програмі фестивалю — чарівна чорна комедія „Субмарина“
про перше кохання двох дуже
збиточних підлітків, апокаліптична
мелодрама „Останнє кохання на
Землі“, кримінальна комедія „Ірландець“, зворушлива драма „Третя
зірка“.
За матеріялами інформаґенцій
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жартома про серйозне

Прості поради і смачні страви від Орка
Щоб вчитися —
треба добре їсти

Світлина Наталії Павлишин

Почну з усім відомої істини — гамати таки треба! Та,
на велику біду, кожен другий
академус про це забуває.
Причин на то є багато: одні
так багато штудіюют, шо світу
Божого в тих біблійотеках
не видят; других не лише
за книжку не всадиш, а й на
студії не загониш — все на
всякі танці-шманці їх тягне
або на шпацери; треті ж, ніби
на ті пари ходят, і в книжку
си дивлят, та то все тілько
для чужого ока — вчитися їм
ліньки і йти кудись теж, то шо
така ненза їсти си зробит?!
Як дуже захтіти, то можна харчуватиси і в харчевни
Політеху — ту зараз можна
зо смаком поїсти і навіть
недорого, та працює вона
недовго, а на вікенди то й
цілком її не отворяют. Їсти
по всяких сучасних фастфудах — то просто себе не
любити, а на панські ресторації стипендії не напасешся, туткай навіть мамка з
Італії не поможе…
За роки штудіювання
шось я троха навчивси, то й
хочу вам повідати свої секрети, добуті непосильним трудом голодними вечорами на
зіпсутих продуктах. То слухай!
Як ти тілько приїхав ві
Львів, і десь си оселив, а
плити кухонної ніґди не ви-

дів, бо все мамця або бабця
за тобов бігали, запам’ятай,
шо аби хоч шось зварити,
треба мати в чому то варити,
а тільки після того бігти на
базар на закупи. Добре шо
в гуртожитку можна пробігтися поверхами і поназичувати всяке кухонне начиння.
А як ти вже втрафив на яку
тану хату, то тут тре мати все
своє і то відразу.

Найпростіша
студентська
страва
Повім я першого свого рецепта на випадок, як в тебе
ні баняка, ні продуктів, ні пеньондзів доста нема, та таки
в пулярисі шось з дому ше
лишилося. Найпростіша студентська страва, котра, правда, б’є по здоровлю печінки,
та на перший раз піде — хліб
з прекрасним сосом „Провансаль“ (по новітньому —
майонез за 3 гривні).
Ясне діло, шо можна й
ковбаски домашньої та масельце купити, та тримай очі
відкриті — як на пачці пише
великими буквами не „масло“, а продукт з назвою „Селянське“ або якоюсь иншою
назвою — то спред, тобто
суміш твердих екзотичних
олив: пальмової, кокосової
та всяких инших, які погано
на ту ж печінку діют. То вже

ліпше в нашу рідну оливу зі
соняха хліб вмочити — користи більше буде. Про то,
шо можна знайти в ковбасі,
розказувати не буду, бо ше
виробники ми то згадают,
ліпше попитай у своїх старших колєґ.

Плов „по-моєму“
Для тих, в кого вже завівся і
баняк, і ніж, і друге кухонне
начиння, а стипендія ше
поки не пішла з вітром,
пропоную короткий рецепт
на будь-який смак — плов
„по-моєму“. Для нього нам
треба ринку (не дуже великий металевий баняк), крупу (1 склянку рижу), м’єсо (1
куряче філе чи 1 вирізка або
100 г улюбленої ковбаси), 1
цибулю, 2 зубці часнику, 1
солодку паприку, 3 помідора, оливу, воду, сіль, перець,
сушені трави.
М’єсо помити, порізати
на кавалки твого улюбленого
розміру (не дуже дрібні кубики або смужки), посолити,
поперчити, додати сухі трави
та лишити на пару хвиль.
У ринку налити оливи
десь на пів сантиметра від
дна, зачекати, щоб підігрілася (до 1 хвилини) і вкинути
туди м’єсо, дочекатися, щоб
кожен кавалок з одного
боку побілів (за той час
можна помити і почистити решту овочів та добре
промити риж), перекинути
кожен шматок на другий бік
(на другу конфорку ставимо
на кип’ятіння майже літру
води). Коли кожен шматок
м’єса побілів, зменшуємо
газ до мінімуму, та стежимо,
щоб він не погас.
Нарізаємо цибулю кільцями або кубиками, тонко
нарізаємо часник (можна
і через часниковитискач),
вкидаємо до м’єса (якщо
даємо до страви ковбаску, то
готування починаємо з цибулі, а тоді додаємо ковбасу).
Слідкуємо, щоб цибуля стала
м’якою і не згоріла. Коли по-

чинає жовтіти, доливаємо
трохи води (солодка паприка
на той час вже має бути порізана), додаємо паприку і
накриваємо накривкою.
Готуємо помідори. Для
того, аби легко відділити
від них шкірку, потрібно
опустити помідор в окріп
на 30 — 40 секунд і відразу
охолодити під проточною
водою. Знімаємо шкірку
і нарізаємо. Додаємо помідори до м’єса з овочами,
чекаємо, щоб си троха втушили. Висипаємо промитий
риж до всього, заливаємо
окропом (риж не можна
мішати, бо злипнеться, і
вийде у нас одна велика
галушка). Можна також додати ще трохи оливи, соли
та инших спецій. Накриваємо накривкою і чекаємо
поки звариться (20 хвилин
на слабкому вогні). За той
час можна помити начиння.
Аби перевірити готовність рижу, скуштуємо
верхні зернини і в середині ринки, але не мішаючи. Для перевірки залишку
води вставте ложку в центр
баняка та акуратно розколупайте ямку до самого
дна. Якщо бачите, що риж
не готовий, а води майже
нема — долийте ще окропу.
Як він вже готовий, а води
ше досить — відкрийте накривку. Газ треба закрутити,
коли на дні ще є трохи води,
щоб риж дійшов (5 — 8 хв.).
Після цього страва готова до
їдження! Смачного!
Орест КОНДРАТОВИЧ
Від редакції. Шановні читачі! Якщо вам сподобалися рецепти від Орка,
він і надалі ділитиметься
з вами своїми секретами. Водночас запрошуємо
всіх охочих надсилати в
редакцію свої рецепти.
Найцікавіші з них будуть
опубліковані, а їхні автори
отримають від редакції
призи.
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баскетбол

Львів’янки у своїй групі лідирують

С

тартував ХХІ чемпіонат України з баскетболу серед
команд першої групи сезону 2011/2012 року. Чотирнадцять команд розпочали боротьбу у групах за право
поборотися у фіналі за перші місця в турнірній таблиці.

Представниці Львівської
політехніки виступають у
групі „А“, їх суперницями є
команди з Тернополя, Рівного й дві команди з ІваноФранківська.
Свій виступ на чемпіонаті львів’янки розпочали із
зустрічі на рідному майданчику з командою „Універ“
(Тернопіль). Її перша чверть
пройшла у напруженій, рівній боротьбі — 18:18. У
другій чверті львів’янки
грають натхненно, ведуть
боротьбу за кожний м’яч і
виходять уперед — 20:10.
Боротьба під кільцями у
третій чверті знову рівна —
21:21. Завершальна чверть
проходить під знаком атаки
дівчат з Тернополя — 28:19.
Але остаточний результат ―
перемога львів’янок з рахунком 78:77.
Регламент чемпіонату
передбачає повторну зустріч команд. Команда, яка
програла, отримує можливість узяти реванш. Наші

провідні баскетболістки
Катерина Качан, Надія Ряба
(ІІМТ), Анастасія Хмелевська, Неля Несторук (ІГСН),
Ірина Кусік (ІНЕМ), Анастасія
Кравець (ДЮСШ) грають
активно у нападі й захисті,
демонструють колективну
гру і переграють суперниць
у трьох чвертях — 19:15,
23:16, 21:19, поступаються
з рахунком 25:27 і перемагають у повторній зустрічі ―
88:77. Таким чином вони
стають лідерами групи „А“.
Наступні ігри чемпіонату
відбуватимуться згідно з
календарем змагань:

Календар змагань
19 — 20 листопада у Львові — „Політехнік“ — „Університет“ (Івано-Франківськ);
26 — 27 листопада в Івано-Франківську — „Політехніка — „ДЮСШ № 2-Франківськ“;
10 — 11 грудня у Тернополі — „Політехніка“ — „Універ“ (Тернопіль);
17 — 18 грудня у Львові — „Політехніка“ — „Сузір’я-НУВГП“ (Рівне);
14 — 15 січня в Івано-Франківську — „Політехніка“ — „Університет“ (Івано-Франківськ);
21 — 22 січня у Львові — „Політехніка“ — „ДЮСШ № 2-Франківськ“.
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного виховання Львівської політехніки, майстер спорту

спортивне орієнтування

Пам’ятаємо і стартуємо…

У

Стрийському парку пройшли змагання зі спортивного орієнтування
пам’яти Мирона Кухарика, старшого
викладача кафедри фізичного виховання, основоположника спортивного орієнтування на Львівщині.
Мирон Кухарик за період роботи
виховав і підготував не одне покоління
студентів. Його вихованці, студенти
Львівської політехніки, захищали честь
области, України на змаганнях різного
ранґу: всесвітній Універсіяді, чемпіонатах
України, Універсіядах України і Львівщини. Він підготував більше двох десятків
майстрів спорту і кандидатів у майстри
спорту зі спортивного орієнтування.
Спортсмени змагалися у трьох вікових категоріях: юнаки і дівчата, еліта ―
чоловіки і жінки, ветерани спорту. На

старт вийшло майже пів сотні учасників — учні ЗОШ, ДЮСШ „Надія“, туристичного центру „Левандівка“, студенти
Львівської політехніки, ЛНУ ім. І. Франка,
Львівського державного аграрного університету, ЛДУФК, а також випусникиполітехніки, вихованці Мирона Кухарика, ветерани спорту з Івано-Франківська,
Тернополя, Хмельницького, Київської та
Львівської областей.
Ці змагання пройшли вперше за
підтримки Спортивного клубу Політехніки (голова — Євген Сербо) і кафедри фізичного виховання (завідувач
кафедри, професор Віктор Корягін).
Переможці і призери змагань були
нагороджені медалями, грамотами і
солодкими призами.
Приємно, що свій вклад у змагання внесли і вихованці Мирона

Кухарика ― забезпечили учасників
спортивними картами і допомогли у
суддівстві змагань. Переможцями у
своїх вікових групах стали: Олександр
Миколюк, Аделіна Щурко (до 16 років),
Ярослав Пажух, Роман Чепіль, Юрій
Бадан, Світлана Клочан, Надія Давиденко, Оксана Зозуля (елітна група),
Володимир Васюта, Валерій Потапов,
Ярослав Кубрак, Ярослав Фридрих,
Леся Васюта, Олександра Максименко, Віра Мудра, Надія Костюк, Галина
Сахненко (ветерани спорту).
Ці змагання вирішено проводити
в останню суботу-неділю жовтня щорічно.
Оксана ЗАЛІСКО,
старший викладач кафедри
фізичного виховання Львівської
політехніки, майстер спорту
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Кросворд
Горизонтально:
7. Опера Дж. Верді. 8. Той, що покинув батьківщину. 9. Секретне умовне сполучення цифр чи букв, яке дає право
доступу до чого-небудь. 11. Скошена і висушена трава.
12. Багатострунний щипковий музичний інструмент трикутної форми. 13. У давньогрецькій міфології цар м. Фів,
який зумів розгадати три загадки сфінкса. 14. Великий зуб,
що виступає з рота назовні у деяких ссавців. 15. Столиця
Португалії. 18. Італійський письменник, автор романів
„Ім’я троянди“, „Маятник Фуко“. 19. Безглуздя, нісенітниця.
22. Умовна лінія земної кулі, всі точки якої мають однакову
географічну широту. 23. Оздоблювальний візерунок, побудований на ритмічному повторенні окремих елементів.
25. Штат у США на Атлантичному узбережжі. 26. Американський кіноактор, який грав у фільмах „Рембо“, „Роккі“,
„Скелелаз“. 28. Вид інкрустації, виконаної на дерев’яних
предметах викладанням узору з инших порід дерева.
30. Невелика дощечка, на якій художник змішує фарби
під час роботи. 34. Спортивний клуб армії. 35. Боковий
або верхній брус рами дверей. 38. Трав’яниста рослина,
споріднена з будяком, бур’ян. 39. Місто у Франції, з якого
починається Евротунель. 40. Амазонський дельфін. 41. У
давньогрецькій міфології бог війни. 42. Мати Зевса. 43. Міфічний палац на Криті, який збудував Дедал для Мінотавра.
44. Військовий суд.
Вертикально:
1. Стародавні написи й малюнки, зроблені гострими предметами на посудинах, стінах споруд. 2. Відсутність гноблення, утиску й обмежень у житті суспільства; воля. 3. Речовина
білого або жовтого кольору, яку використовують у виробництві свічок. 4. Зародок тварини або людини. 5. Частина
слова, що стоїть перед коренем. 6. Гормон підшлункової
залози, недостатнє виділення якого організмом викликає
цукровий діабет. 9. Дириґент, керівник хору чи оркестру.
10. Ліквідація колоніялізму, здобуття колонією державности. 16. Місто в Бельгії, відомий курорт мінеральних вод.
17. Прикраса, яку носять на зап’ясті руки. 20. Місто у Він
ницькій області, курорт і рекреаційний центр. 21. Найбільший підрозділ геологічної історії Землі, що об’єднує кілька
ер. 22. Передача м’яча у футболі. 24. Вічнозелене хвойне
дерево родини кипарисових. 27. Уся територія й населення
країни, що воює, на відміну від фронту. 29. Місто в Бельгії,
де вперше німецькі війська 1917 року застосували гірчичний

наш календар
17 листопада — Міжнародний день студентів.
19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби.
21 листопада — Собор архистратига Михаїла.

Пам’ятні дати
17.11.1784 — засновано Львівський університет.
17.11.1899 — народився Григорій Косинка,
український письменник.
18.11.1804 — засновано Харківський університет.
18.11.1874 — помер український письменник Олекса Стороженко.

газ. 31. Склад зброї й військового спорядження. 32. Наука,
що вивчає в хронологічній послідовності хід розвитку людського суспільства. 33. Чорноморський дельфін. 35. Суб’єкт
з політичною і фінансовою владою. 36. Український шахіст,
міжнародний ґросмейстер. 37. Той, хто орендує що-небудь.
Склала Христина ВЕСЕЛА
Відповіді на кросворд, що опубліковано у числі 33
Горизонтально: 3. Марконі. 7. Полюс. 9. Ампер. 11. Трест.
12. Анкара. 13. Зодіак. 15. Канат. 17. Тюбик. 19. Туніс. 21. Шакал.
22. Юнона. 23. Оскар. 24. Луцьк. 26. Анапа. 28. Ордер. 29. Танго. 30. Трофей. 32. Фантом. 34. Штурм. 36. Альпи. 37. Алібі.
38. Колядка.
Вертикально: 1. „Фауст“. 2. Уніат. 4. Коперник. 5. Опак. 6. Орлі.
8. Лірик. 10. Прост. 12. Астронавт. 14. Космодром. 15. Кашалот.
16. Толокно. 18. Баюра. 20. Народ. 25. Центурія. 27. Авель.
28. Окапі. 31. Омар. 33. Тріо. 34. Шинок. 35. Марка.

18.11.1962 — помер Нільс Бор, данський
фізик, лавреат Нобелівської премії.
19.11.1875 — народилася Катря Гриневичева, українська письменниця.
19.11.1953 — помер Климент Квітка, український фольклорист і музикознавець.
19.11.1989 — відбулося перепоховання
у Києві Василя Стуса, українського поета,
правозахисника, замордованого в пермській в’язниці.
20.11.1917 — ІІІ Універсал Центральної
Ради проголосив самостійність УНР у федеративному зв’язку з иншими вільними
народами колишньої Російської імперії.
20.11.1954 — помер Михайло Возняк,
український літературознавець.

21.11.1694 — народився Вольтер (МаріФрансуа Аруе), французький письменник,
філолог та історик, діяч французького Просвітництва ХVІІІ століття.
21.11.1919 — денікінці стратили Василя Чумака, українського революційного поета.
21.11.1921 — більшовики під Базаром розстріляли 359 українських вояків, учасників
Другого зимового походу.
21.11.1943 — розпочалася Конференція
поневолених народів Східної Европи та
Азії, скликана керівництвом ОУН і УПА.
22.11.1873 — помер Михайло Максимович, український етнограф, історик і
літературознавець, ректор Київського
університету.
23.11.1860 — народилася Марія Башкирцева, українська художниця.
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експрес-оголошення
просвітницька робота

Політехніки пом’януть загиблих українців
„Молода Просвіта“ Львівської політехніки спільно із Колегією та проф
комом студентів і аспірантів підготували ряд заходів, якими вшанують
пам’ять українців, замордованих тоталітарним режимом.
З 25 листопада до 9 грудня у 226 аудиторії головного корпусу Львівської політехніки діятиме тематична виставка, присвячена тематиці Голодомору 1932 — 33 рр. Для загального огляду будуть представлені копії
архівних документів, фотографії, витяги статей про Голодомор у Великій
Україні з галицької та закордонної преси. Всі матеріяли взято з фондів
Державного архіву Львівської области.
Загальноуніверситетська акція „Запали свічу пам’яти“ відбудеться
29 листопада на території студмістечка Львівської політехніки. Студентам
роздадуть свічки і після панахиди, яку відслужить голова Центру студентського капеланства отець Богдан Грушевський біля фігури Матері Божої,
молодь пом’яне загиблих у роки Голодоморів та репресій.
Апогеєм усіх поминальних заходів стане урочиста академія, присвячена вшануванню пам’яти жертв Голодомору. Захід відбудеться о 16 годині
30 листопада в актовій залі головного корпусу Політехніки. Особливістю
цього вечора стануть свідчення очевидців Голодомору.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
18 листопада — „Жізель“ (балет). 18.00.
19 листопада — „Украдене щастя“. 18.00.
20 листопада — „Наталка Полтавка“. 12.00;
„Лебедине озеро“ (балет). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
17 листопада — „Блакитна троянда“.
18.00.
18 листопада — „Останній гречкосій“.
18.00.
19 листопада — „Криза“. 18.00.
20 листопада — „Небилиці про Івана…“.
18.00.
22 листопада — „Сто тисяч“. 18.00.
23 листопада — „Два дні… Дві ночі…“.
18.00.

Камерна сцена
17 листопада — „Варшавська мелодія“.
17.00.
18 листопада — „Картка любові“. 16.00.
22 листопада — „Варшавська мелодія“.
16.00.
23 листопада — „Три любові“. 16.30.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
18 листопада — „Формули екстази“. 19.00.
19 листопада — „Між двох сил“. На сцені
Першого українського театру для
дітей та юнацтва. 19.00.

20 листопада — „Марко проклятий, або
Східна легенда“. 19.00.
23 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
17 листопада — „Приборкання
норовливої“. 16.00.
20 листопада — „Дорога до Вифлеєму“.
12.00; „Четвертий кут для
любовного трикутника“. 18.00.
22 листопада — „Лісова пісня“. 16.00.
23 листопада — „Великі пригоди
маленького Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00;
„Четвертий кут для любовного
трикутника“. 17.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
17 листопада — „Малюк і Карлсон“. 11.00.
18 листопада — „Олівер Твіст“. 14.00.
20 листопада — „Русалонька“. 15.00.
22 листопада — „Олівер Твіст“. 14.00.
23 листопада — „Чарівне кресало“. 13.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
19 листопада — Фестиваль хорового
співу. 13.30.
20 листопада — Фестиваль хорового
співу. 14.00.
19, 20 листопада — Сольні орґанні
концерти. Соліст — Надія Величко.
17.00.

Вважати недійсними:
утрачений диплом ДВ № 136426, виданий Держуніверситетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Воронцова Олександра Валерійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Юрченка Андрія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Фарат Марії Семенівни;
утрачений студентський квиток СЕ № 07664565,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Бойка Бориса
Олексійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Ківерської Мар’яни Мар’янівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Хлисти Мар’яни Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Серкез Христини Василівни;
утрачений студентський квиток МЮ № 181413,
виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Малош Ольги Анатолівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Кричфалушій Ангеліни Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Сукретної Ольги Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кузнеченка Артема Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Вовковича Василя Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Патька Миколи Степановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Побуринного Тараса Романовича;
утрачений студентський квиток № 07009610,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Козара Євгена Мирославовича;
утрачений студентський квиток № 0709660, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сопунинського Миколи
Богдановича;
утрачений студентський квиток № 07595835,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Димашока Олексія
Віталійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Диріва Тараса Юрійовича;
утрачений студентський квиток № 07009750,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Домарадзького Ігора
Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Климка Івана Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Загурської Ольги Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Перцева Едуарда Васильовича.

[реклама та оголошення]

ч. 34 (2754)
17 — 23 листопада 2011
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Національний університет
„Львівська політехніка“

Національний університет
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення
посад завідувачів кафедр:

оголошує конкурс на заміщення посад
науково-педагогічних працівників кафедр:

автоматизованих систем управління;
автомобільних шляхів;
адміністративного та інформаційного права;
електричних станцій;
електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій;
журналістики;
інформаційних технологій видавничої справи;
кримінального права і процесу;
прикладної лінгвістики;
соціальних комунікацій та інформаційної діяльності;
технологій управління;
цивільного права та процесу.

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора наук і /чи вчене звання професора,
а також стаж педагогічної роботи не менше 5 років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі
документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту,
наукові ступені і вчені звання, список друкованих праць і
винаходів, завірених за встановленим порядком.
Термін подання документів на конкурс — місяць з дня
опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі просимо надсилати на
ім’я ректора Національного університету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
кімн. 303.
Житлом Університет не забезпечує.
Ректорат

оголошення
Кафедра реставрації та реконструкції
архітектурних комплексів ІАРХ Львівської
політехніки проводить ліцензування спеціяльности 8.02020601 „Реставрація творів
мистецтв (реставрація творів мистецтв з
каменю)“ освітньо-кваліфікаційного рівня
„маґістр“ та спеціяльности 7.02020601
„Реставрація творів мистецтв (реставрація
творів мистецтв з каменю)“ освітньокваліфікаційного рівня „спеціяліст“.

О С В І Т Н І Й

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

адміністративного та інформаційного права — доцент (1),
старший викладач (1);
електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій — професор (1);
загальноекономічної підготовки і маркетингу — завідувач
кафедри;
загальної екології та екоінформаційних систем — професор (1), доцент (1);
іноземних мов — професор (1), доцент (1);
історії держави і права — доцент (1);
менеджменту і міжнародного підприємництва — старший
викладач (1);
міжнародного права та філософії права — доцент (2);
прикладної екології та збалансованого природокористування — професор (1);
теоретичної та загальної електротехніки — доцент (2);
цивільного права та процесу — доцент (1).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією,
автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені
і вчені звання, список друкованих праць і винаходів, завірених
за встановленим порядком.
Термін подання документів на конкурс — місяць з дня
опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі просимо надсилати на
ім’я ректора Національного університету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 303.
Житлом Університет не забезпечує.
Ректорат

Колектив кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки
і менеджменту Львівської політехніки сумує з приводу передчасної смерти
кандидата технічних наук, доцента кафедри
Юрія Івановича Сидорова
і висловлює співчуття рідним та близьким.

Колектив кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології ІХХТ Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує з
приводу передчасної смерти кандидата технічних наук, доцента
Юрія Івановича Сидорова
та висловлює щире співчуття його дружині — завідувач лабораторії кафедри
ТБСФБ Тетяні Борисівні Сидоровій.

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 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №111001.
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Фотоконкурс „Зупини щасливу мить!“

„Вдихнути твій подих“
Перше місце у номінації „Сюжетне фото“.
Іван Іщенко, студент ІV курсу ІГДГ

