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Як Ви ставитеся до скорочення навчального
року через Евро?
Львів — місто-господар еврочемпіонату, а решта — не наша
справа. Маю на увазі, що ніхто
справжніх господарів не питав
і не питає, чи влаштовують нас
зміни у вигляді вулиць, зникнення сквериків і просто окремих
дерев, наростання кнайп, крізь
які вже важко побачити справжнє мудре і поморщене часом
обличчя будинків, диворемонти
вулиць за псевдоевростандартами (гравій чіпляється навіть
коліс велосипеда), ґалоповані
графіки навчання для вишів і
випускних класів шкіл. А що ще
попереду…
Про скорочення 2011/2012
навчального року Міносвіти
попередило ще влітку минулого року. Як виглядатиме це
скорочення поза офіційними датами, спочатку не уявляв ніхто.
Втілювати в життя політику, як
завжди, довелося на місці: одним — пристосовувати навчальні плани і читати лекційні курси
за ними, встигаючи провести ще
й необхідні лабораторні роботи;
иншим — шукати і надолужувати недоказане наставниками
самотужки.
Тож до негативних наслідків ще
навіть не баченого Евро дехто
вже зараховує вплив короткого
навчального року на кваліфікаційний рівень „піддослідних“
студентів. Кажуть, через брак
часу викладачам важко буває
просто розповісти про складне,
а „складних“ спеціяльностей в
Політехніці не бракує. Студенти
ж оцінюють усе з відстані сесії.
На сьогодні вона вже, слава
Богу, для більшости позаду, але
на момент опитування емоції
були у розпалі.
З иншого боку, оптимісти придумали добру приказку: „Що
б не траплялося — все на
краще“. А добре те, що канікули
будуть більші, а отже, всім має
вистачити часу, щоб відпочити,
набратися нових сил і вражень,
а тим, кому сесія зіпсувала
настрій, продумати можливості повернення стратегічних
позицій і навіть шляхи долання
нових вершин.

Наталя Феців, студентка першого курсу Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки:

„Це завеликі жертви“
Жертви для Евро-2012, думаю, були завеликі. Сприймаю скорочення навчального року негативно. Все надто прискорено і
психологічно важко. У нас було багато лекцій, лабораторних,
практичних робіт. Викладачі зробили все від них залежне, щоб
брак часу не вплинув на наші знання. Потрібна була лише активна
взаємодія. Я старалася і за результатами цієї сесії бачу, що недаремно.
Андрій Клець, студент першого курсу Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Я вже не сплю, але однаково не
встигаю“
Оцінюю це скорочення негативно. Спочатку все подавали в скороченому вигляді і нічого не встигав зрозуміти. Тепер сесія так
швидко, і я не встигаю вивчити. Викладачі оцінюють цей поспіх,
здебільшого, негативно, але вимагають якнайвищих знань. То
я вже ночами не сплю, але обсяг роботи, яку ще потрібно виконати, з кожним днем,
здається, тільки зростає.

Таня Бірюлькова, студентка третього курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Це було значне психологічне
напруження“
Я вже склала сесію і навіть вдало, але це було значне психологічне напруження. Думаю, на успішність скорочення навчального
року не впливає, бо, знаючи, що вони самі не встигають все
подати, як хотіли б, викладачі розуміють нас.
Володимир Бурий, студент першого курсу Інституту комп’ютерних
технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„За невдачі виню лише себе“
Іспити вже позаду, хоч складати їх було нелегко. Але я виню в
невдачах тільки себе, а не викладачів чи ще когось. Під час Евро
відпочиватиму, але ще не знаю, де саме. Загалом я цікавлюся
футболом, але не настільки, щоб присвячувати йому канікули.

Катя Яворович, студентка другого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Попереду — довге літо“
З одного боку всі задоволені, що скоро відпочинок, а з иншого — не все встигаємо під час сесії. Хтось із викладачів непередбачувано швидко закриває відомості, а ми думали, що ще є час
здавати роботи. Але тішить те, що попереду довге літо.
Опитувала й міркувала Анна ГЕРИЧ
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ринок праці

roborace

ьогоріч на ХХ Ярмарку вакансій, організованому Службою заЦ
йнятости і Львівською політехнікою, акцентували на потребах
галузі інформаційних технологій. А напередодні, 10 травня, проблему

кадрових потреб ІТ-компаній і працевлаштування молоді на Львівщині
обговорили у Прес-клубі

Світлина Ірини Шутки

„Не ті“, „ті“ й ІТ-фахівці

Про дисбаланс, який існує сьогодні на
ринку праці, говорив в.о. директора
Львівського обласного центру зайнятости Василь Буртник: 70 — 80% актуальних
вакансій стосується робітничих професій, тим часом як понад 40% зареє
строваних у ЛОЦЗ осіб мають вищу або
неповну вищу освіту. Причину він вбачає в тому, що навчальні заклади часто
готують „не тих“ фахівців. Скажімо, є
надмір економістів. Проте, як зауважив
керівник відділу працевлаштування та
зв’язків з виробництвом Політехніки
Олег Логуш, навіть на переповненому
економістами ринку праці добрий
фахівець-економіст обов’язково знайде
своє місце, і наголосив, що „політехніки
конкуренцію витримують“.
Цьогорічне скорочення держзамовлення (приблизно на 10%) порівняно з минулим роком, мабуть, торкнеться саме економічних спеціяльностей,
припустили учасники обговорення.
Але в ІТ-фахівців перспектива втішна:
є урядові плани збільшити держзамовлення на їх підготовку, у ВРУ в
першому читанні пройшов закон про
підтримку ІТ-сектора. Директор ТзОВ
„Ерікполь“Орест Коссак каже:
— Великі ІТ-компанії, яких у Львові
щонайменше 30, потребують вмотивованих людей, котрі хочуть працювати,
мають добрі базові знання, знають
англійську, що, на жаль, залишається
„ахілесовою п’ятою“ молоді. Проте в
останні роки є позитивні зміни: спів
праця і зворотній зв’язок ІТ-компаній з
університетами, зокрема Політехнікою
і ЛНУ ім. І. Франка, дає ефект. Їх тільки
треба трохи „підлаштувати“ для потреб фірми, провести низку внутрішніх
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тренінгів — така адаптація триває від
трьох місяців до пів року.
Проректор Політехніки Дмитро
Федасюк додав, що 90 — 95% випускників університету ІТ-спеціяльностей
працевлаштовуються за фахом. Цікаво,
що юні ІТ-шники перші кроки у професію роблять вже на 3 — 4 курсах. Цьому
сприяють зв’язки вишу з ІТ-кластером,
допомогти мають і додаткові курси
англійської (зараз їх відвідує понад
400 студентів).

Цікаво знати
• Більше половини безробітних, зареєстрованих у ЛОЦЗ, — люди віком
до 35 років.
• За перші чотири місяці цього року
ІТ-компанії задекларували у СЗ понад
200 вакансій (тестувальників, програмістів, адміністраторів комп’ютерних
мереж).
• Щороку Львівська політехніка готує
1500 фахівців (бакалаврів) для ІТ-галузі.
• Станом на минулий рік ІТ-галузь
України, в якій задіяно приблизно 70
тисяч осіб, дала 3% національного
доходу.
• Якщо 15 років тому еміґрація ІТспеціялістів з України була масова, то
сьогодні — це поодинокі випадки. Сучасні технології дозволяють працювати
„на місці“ для замовника з будь-якого
континенту. 90 — 95% замовлень, які
отримують ІТ-компанії, надходять з-за
кордону.
• До 2015 року ІТ-галузь в Україні
вдвічі збільшить обсяг своїх послуг,
відповідно потребує нових фахівців.
Ірина ШУТКА

День міста
святкували навіть
роботи
У рамках святкування Дня Львова 5
квітня у фойє студентської бібліотеки відбувся перший представницький відкритий робототехнічний турнір на Кубок Львівської політехніки, організований
університетом спільно з Асоціяцією
робототехніки України.
Участь у видовищних перегонах
взяли 12 команд-призерів і переможців змагань „Roborace“: 6 —
Івано-Франківських, 4 — львівських та 3 команди з білоруського
Бреста. Сюрпризом для організаторів, учасників і всіх глядачів став
наймолодший 8-річний учасник
змагань зі Львова Сергій Швед,
який представив власноруч виготовленого робота-щітку.
Атмосфера під час „Формули-1 для
роботів“ була справді святкова:
конструктори зізналися, що не відчували напруженості, приміщення
заповнили львів’яни, а до техніки
придивлялося чимало цікавої малечі. За результатами трьох заїздів
перемогу здобула команда TOPNODE Івано-Франківської Галицької академії (Микола Козленко,
Мар’ян Федірко, Степан Стурко).
Друге місце вибороли ті ж іванофранківці, які однак виступали з
иншим роботом під назвою RA-08.
А третє отримали білоруси —
Derby (Тарас Репетило і Олександр
Назаров).
— Із кожним туром змагань команди мають нагоду покращити
інтелект і швидкість робота. Це
можливість оцінити свої переваги і недоліки, навчитися нового.
Думаю, такий турнір стане традиційним і з кожним роком набуватиме дедалі більшої значущости та
популярности, — зазначив голова
оргкомітету, завідувач кафедри
фотоніки професор Ярослав
Бобицький.
Останній, шостий тур змагань
„Roborace“ відбудеться 23 травня у
Києві. Саме там команда фотоніків
ІТРЕ й володарі Кубка Політехніки
TOP-NODE знову зустрінуться на
рівних, аби у фіналі змагань довести, хто з них сильніший.
Анна ГЕРИЧ

[студії]
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до дня науки

Розробка політехніків — у сотні найкращих
винаходів світу
― Мене дуже тішить, що наша міська влада в останні
роки почала приділяти увагу проблемам науки, — такими
словами професора Григорія Ільчука розпочалася розмова з науковцями, які отримали відзнаку міського голови
Львова — „Почесний знак Святого Юрія“ (хрест, у який
вписане коло із зображенням Святого Юрія-переможця —
покровителя Львова; виготовлений з металу в позолоті, з
вкрапленням червоної, білої та синьої емалі). Цю нагороду
засновано минулого року, щоб відзначати тих людей, котрі
мають визначні заслуги перед громадою міста.
Цього року, за поданням
науковців Львова, міська
влада відзначила значні нау
кові досягнення професорів
Політехніки Григорія Ільчука,
Віктора Токарєва та старшого
наукового співробітника Ігора Чернілевського. Спільна
наукова розробка трьох нау
кових груп, які очолюють ці
вчені, ввійшла у 100 найкращих наукових розробок світу.
— Результатом наших
тривалих напружених робіт
стало те, що ми завершили
серію випробувань і виготовили автономну систему
енергозабезпечення для побутових приладів, — розповідає про визнану у світі розробку Григорій Архипович.
— Спільно з Тайванським
інститутом ми запатентували
цей винахід у Тайвані, Евросоюзу, США та Японії.
— В цій розробці є три
основні складові: гнучка
сонячна батарея, електрон
ний менеджер і гнучкий
суперконденсатор, — додає

Віктор Сергійович. — Наразі
розробляємо проєкт (і шукаємо фінансування), який би
забезпечив використання
енергоощадних технологій
при освітленні будинків,
зокрема житлових. За нашими оцінками, при невеликих затратах система
окупиться впродовж 1 — 1,5
року. Наприклад, освітлення
під’їздів практично нічого
не коштуватиме. Здавалося б, що там — лампочка світить на поверсі? Але
ми підрахували, що тільки
один під’їзд 9-поверхового
будинку споживає за рік
близько 10 мегават-годин
електроенергії, на що йде
від 10 до 15 тисяч гривень.
Встановлення таких систем
значно економитиме кошти
споживачів на комунальні
послуги. Наразі ми шукаємо
можливості організації виробництва такої продукції
в Україні, зокрема у Львові,
яка задовольняла б споживачів.

[•]

На світлині (зліва направо): професор Віктор Токарєв, старший
науковий співробітник Ігор Чернілевський, представники
Тайванського текстильного дослідницького інституту доктор Чен
Хунг-Чен, дослідниця Лін Вен-Тінг, професор Григорій Ільчук

В контексті пошуку інвесторів, які могли би вкласти
гроші, доречною є участь
науковців у багатьох інвестиційних заходах, які
останнім часом організовує міська рада, співпраця
з УНТЦ, CRDF, програмою
транскордонної співпраці.
Наприклад, міська влада ініціювала пропозицію
про створення центрів передового досвіду. Приклад
ряду країн, зокрема Прибалтики, показує, що такі
центри успішно працюють.
Декілька заходів було проведено з американським
фондом цивільних досліджень і розвитку (CRDF),
в яких брали участь політехніки.

Науковці виступали зі
своїми доповідями, презентаціями на економічних форумах. Зокрема, у Трускавці
поряд із традиційними для
таких заходів економічними
питаннями було виокремлено технічну секцію, де доповіді, презентації політехніків
викликали певний інтерес
зарубіжних науковців, зокрема, Німеччини і Чехії.
― Хочу додати, що ми
вдячні нашій міській владі,
яка почала перейматися
проблемами науки. Дуже
приємно, що керівництво
Львівської політехніки і влада Львова знайшли спільну
мову, — підсумовує Віктор
Токарєв.
Тетяна ПАСОВИЧ

Найбільший патріотизм — стати добрим фахівцем

Щ

об бути розвиненою, держава
повинна дбати про фундаментальну науку та освіту, наголошують
професор Богдан Лукіянець і доцент
Григорій Понеділок з кафедри ІМПФ,
учасники дискусійного клубу „Філософські проблеми науки і техніки“.
Напередодні Дня науки разом із
політехніками спробуємо критично
поглянути на проблеми освіти, науки
і техніки в сучасній Україні

Наука визначає рівень
держави
— Наскільки рівень розвитку держави і життя суспільства пов’язаний
зі станом науки?
Б. Л.: Наука визначає економічний і
культурний рівень держави: він тим
вищий, чим більший інтелектуальний
рівень членів суспільства. В нашій
країні ситуація з наукою й інженерією,

зокрема, складна і, м’яко кажучи, не
надто оптимістична, оскільки нема
грошей на сучасне обладнання, технології. Поряд з тим відбулося помітне
скорочення науково-дослідних інститутів, програм, що по-своєму порушує,
руйнує цілісність науки як структури і
колективної діяльности. Звичайно, нау
ка не може існувати без фахівців, яких
спроможна сформувати тільки добра
освіта. Тож якщо держава хоче бути
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— Який вихід із цієї ситуації?
Б. Л.: Зокрема через пожвавлення
міжнародних зв’язків. Багаті країни,
міждержавні співтовариства фінансують пріоритетні напрями, до яких
належать енерґетика, охорона нав
колишнього середовища, медицина — гранти відкривають науковцеві
перспективу професійного розвитку,
налагодження взаємозв’язків із різними науковими інститутами. У цьому
плані Політехніка має певний прогрес.
А загалом державі слід подолати існуючу недовіру до науки та освіти.

Навіщо потрібна
фундаментальна наука
Г. П.: На цю тему дискують у різних
джерелах. Наприклад, Нобелівський
лавреат із фізики академік Олександр
Прохоров про квантову механіку сказав так: без сільськогосподарських
наук, агробіології, генетики неможливо прогодувати людство; виведення високоврожайних сортів зерна і
високопродуктивних порід худоби
неможливе без генетики; але генетика немислима без теорії великих
молекул; остання ж є в компетенції
квантової хімії, теоретична основа
якої — квантова механіка… Як бачимо,
фундаментальна наука проникає навіть у сільське господарство і пов’язана
з виживанням людства. Звичайно, не
всі можуть і мусять знати квантову
механіку, але повинні розуміти її важливість і те, що, за словами академіка
РАН філософа В’ячеслава Стьопіна,
„фундаментальна наука забезпечує
основи освіти і загалом життєдіяльність сучасних суспільних організмів“.
Мені здається, що зараз в Україні
навіть мільярдні інвестиції в науку
та економіку нічого радикально не
змінять. Починати треба зі світогляду.
А тут переворот можливий тільки завдяки системним змінам в освіті, починаючи зі шкільної. Цим, звичайно,

повинна займатись держава.
Поряд із цим, згадаймо історію: кардинальні зміни в освіті
завжди були пов’язані з конкретними постатями. У Німеччині це, наприклад, великий
реформатор освіти Вільгельм
Гумбольдт, видатні філософи
Іммануїл Кант і Георг Геґель, в
Англії — Френсіс Бекон, Томас
Гоббс, Ісаак Ньютон та инші,
які, по суті „запустили“ освітню,
технічну, а відтак промислову
революції. Наполеон теж прекрасно розумів, що без доброї
освіти неможливий розвиток
Франції. Словом, тільки поява
Гумбольдтів і Беконів в Україні може
поліпшити ситуацію, змінити суспільну
філософію. Можливо, в народу спрацює інстинкт самозбереження?..
Б. Л.: Я не такий оптиміст… Крім
особистостей, має бути ще відповідний світогляд і сприйняття мудрих
думок суспільством. А середній рівень нашого суспільства відчутно
знизився. Нині ЗМІ далекі від науки, їх
заполонили нетрадиційна медицина,
гороскопи, НЛО і т. д. — ми зрештою
скотилися до Середньовіччя. „Нагорі“
цим не переймаються. Вчені й наукові
інститути мовчать… А університети некритично приймають усе, що диктують
з Києва часто абсолютно некомпетентні люди… До речі, у США, як і в
нас, теж є освітні проблеми, але там
їх вирішують з усією серйозністю, на
найвищому рівні й доводять справу до
кінця. А сучасним алхімікам і чудотворцям там є альтернатива — телеканали
Discovery, Nature, доступні кожному
науково-технічні видання.
Світлина Ірини Шутки

розвиненою, то має дбати про освіту.
Тому, вважаю, неприпустимо ставити
на шальки терезів освітні потреби і,
наприклад, проведення Евро-2012…
Особливість і в тому, що наука не
дає конкретні плоди відразу, а тільки
в майбутньому. Звичайно, є вчені, які
працюватимуть попри всі труднощі,
але цього не досить, щоб перетворити Україну на науковий осередок.
Як бачимо, світовий центр високих
технологій нині переміщається в
Азію — піднімаються Південна Корея,
Китай, Індія.

5

Є знання — є перспектива
― Отож, основа наукового поступу — ґрунтовна якісна освіта. Які
проблеми, прогалини в інженернотехнічній освіті маємо нині?
Г. П.: Фундаментальна освіта в нас
практично не культивується. У суспільстві, сім’ї є певні установки: діти
зазвичай мріють стати економістами,
юристами. Рівень знань з фізики, математики, хімії випускників середньої
школи знизився — і вони неготові до
здобуття вищої освіти. Щодо технічної
освіти, багато хто опиняється на технічних спеціяльностях випадково, тож
потім не хоче й не може вчитися, бо
це — просто „не його“. Ми ж, викладачі, змушені орієнтуватись на середній
рівень, відтак „недоучуємо“ тих 10 —
15% найкращих і зацікавлених студен-

тів. Ще одна проблема — скорочення
кількости годин на вивчення фундаментальних дисциплін, що свідчить
про відсутність продуманої державної
політики. Так, „урізали“ математику,
фізику (чи є взагалі сенс викладати
фізику, якщо на неї, як на деяких спеціяльностях, відведено лише один або
два семестри?). На жаль, аспіранти,
маґістранти інженерно-технічних спеціяльностей не вивчають філософію
науки, історію та філософію техніки.
Фундаментальна наука формує особ
ливий тип мислення, без якого неможлива практична наука, розуміння
законів природи і суспільного життя та
будь-яка раціональна діяльність.
Б. Л.: Безумовно, рівень викладання фундаментальних дисциплін треба
піднімати — без цього підготовка
інженерів неможлива. Ролі гуманітарних наук ніхто не заперечує, але,
думаю, їх людина мала б засвоїти у
школі, щоб у стінах технічного вишу
зосередитись на фундаментальних
дисциплінах, насамперед, фізиці, математиці, хімії. Свого часу важливість
фундаментальної науки зрозумів професор Юліян Медведський, який був
ректором Політехніки: поліпшення
рівня викладання математики підняло
статус Політехніки. Наші попередники
створили високий імідж університету,
мусимо утримати його.
Та якщо студенти й далі, як буває
тепер, не вмітимуть користуватися
штангенциркулем чи додавати дроби,
то це, без перебільшення, загрозливо для держави… Студенти часто
не вмотивовані вчитись, бо „нема
роботи“. Але її нема саме тому, що
немає фахівців. Той, хто вчиться і має
реальні знання, обов’язково реалізує
себе. Студенти мають пам’ятати: найбільший патріотизм у тому, щоб стати
добрим фахівцем.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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міжнародний семінар

коротко

Задля збереження
історичного ареалу міста

Н

априкінці квітня у Львівській політехніці відбувся міжнародний
семінар, темою дискусії якого було
„Архітектурно-містобудівне середо
вище, його формування та вплив на
вартість нерухомости“.

Семінар організували і провели політехніки — кафедра реконструкції та
реставрації архітектурних комплексів
ІАРХ та Інститут післядипломної освіти,
професійні об’єднання оцінювачів —
Всеукраїнська громадська організація
„Асоціяція фахівців оцінки“ (АФО) і
Всеукраїнська громадська організація
„Спілка оцінювачів України“ (СОУ) за
підтримки Фонду державного майна
України і його Реґіонального відділення у Львівській області, Національної
академії керівних кадрів культури і
мистецтв Міністерства культури України
та Міжнародної компанії „Америкен
Аппрейзел“ (Росія).
В роботі семінару взяли участь і фахівці та науковці в галузі оцінки майна,
архітектури та пам’яткоохоронної діяльности з України, Росії, Польщі та США.
Привітальні слова виголосили директор ІПДО Василь Якубенко, завідувач кафедри реконструкції та
реставрації архітектурних комплексів
професор Микола Бевз та голова АФО
Степан Максимов.
У своїй вступній доповіді голова
оргкомітету з підготовки семінару,
сертифікований АФО експерт-оцінювач
Ігор Дутка, окреслюючи мету проведення семінару, зазначив, що швидка
капіталізація суспільних правовідносин, хаотична урбанізація висуває на
передній план проблему збереження
історичного ареалу міста. В цьому
контексті важливою проблемою є
врахування історично сформованого
оточення об’єкта культурної спадщини,
що суттєво впливає на його ціннісні
характеристики, зокрема, на його
майнову вартість. На жаль, нинішня
нормативна методика грошової оцінки
пам’ятки не враховує вплив оточення
на її вартість.
Учасники семінару, обговоривши
наболілі питання, окреслили своє
бачення збереження історичного
ареалу міста. Окрім цього, в полі зору
дискусії були проблеми використання
в сучасних умовах земель історикокультурного призначення, що належать
заповідникам; зниження вартости робіт

із оцінки пам’ятки; оцінки відокремлених від пам’ятки об’єктів, що є самостійною цінністю; оцінки нематеріяльної
складової пам’ятки; ревалоризації
містобудівного оточення; рецензування
звітів про оцінку пам’яток, археології
містобудівного оточення; збереження
об’єктів культурної спадщини дохристиянської доби; „вимивання культури“
з містобудівного оточення та недосконалости формування нормативної
ціни реставрації пам’яток; ущільнення
елітних районів міста та їх екологічного
обґрунтування; вибору предмету охорони в оцінці пам’яток архітектури; врахування освітлення на якісні показники
пам’ятки; оцінки об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Дискутували з цього
приводу завідувач відділу нормативноправової роботи Науково-дослідного
інституту пам’яткоохоронних досліджень Мінкультури України Людмила
Кириленко, завідувач сектору історичних населених місць відділу історичних
ареалів населених місць та заповідників цього ж інституту Анна Звіряка, завідувач кафедри мистецтвознавства та
експертно-оціночної діяльности Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури
України Борис Платонов, Степан Максимов (ВГО „АФО“), заступник начальника Управління охорони культурних
пам’яток ЛОДА Андрій Левик, Микола
Бевз (Львівська політехніка), бакалавр
ОДАБА Надія Демченко, заступник
начальника відділу індивідуально виз
наченого майна ФДМУ Михайло Журман, науковий співробітник Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України Юрій Лукомський, старший науковий співробітник Львівського музею
історії релігії Вадим Артюх та инші.
Базуючись на прикладі історикоархітектурного заповідника у м. Святогорськ на Донеччині, доповідачіоцінювачі Ігор Дутка та Ірина Пущінська
запропонували алгоритм визначення
знецінення пам’ятки внаслідок реконструкції будівлі в її охоронній зоні.
За результатами роботи заходу заплановано видати збірку тез доповідей
його учасників та резолюцій, ухвалених
на семінарі.
Богдан КРОХМАЛЬНИЙ,
декан курсів підвищення
кваліфікації ІПДО
Львівської політехніки

На ім’я Львівської політехніки зареєстровано авторське право на
службовий твір. Видано Свідоцтво
про реєстрацію авторського права
на твір № 43145 — Опис структури бази даних „Технологічна матриця Національного університету
„Львівська політехніка“. Автори —
працівники Відділу організації нау
кових досліджень та маркетингу
Надія Віннічек (завідувач відділу),
Надія Мокра (заступник завідувача), Наталія Качмар-Кос.
Україна ввійшла до рейтингу
найкращих країн для навчання і
посіла в ньому 25 місце. Експерти
порівнювали освітні системи в 48
країнах за понад 20 критеріями,
серед яких державні інвестиції у
вищу освіту, підготовка потрібних
для країни фахівців, зв’язок з
університетами за кордоном тощо.
Найкращими вони назвали виші
США, Швеції та Канади.
У ХІІ Міжнародному конкурсі з
української мови ім. П. Яцика
друге місце посіла 11-класниця
зі Львова учениця школи № 8
Софія Богославець. Організатори конкурсу — Ліга українських
меценатів, Національна рада з
питань духовности, міжнародна
громадська організація „Інститут
Україніки“, Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти.
15 травня розпочалась основна
сесія ЗНО, яка триватиме до 7
червня. У Львівському реґіональному центрі оцінювання якости освіти
зареєструвалося 38122 особи, із
них зі Львівської области — 18451,
з Рівненської — 10198, з Волинської — 9473. Про це повідомила
директор ЛРЦОЯО Лариса Середяк.
Львівський фізико-математичний
ліцей при ЛНУ ім. І. Франка посів
перше місце у всеукраїнському
рейтингу навчальних закладів
країни, який провів журнал „Фокус“. Укладачі рейтингу брали до
уваги результати ЗНО з 12 предметів за минулий рік. До числа 50
найкращих навчальних закладів
України також увійшла Львівська
академічна гімназія при Львівській політехніці (33 місце).
За матеріялами інформаґенцій
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родом з політехніки

Круті життєві віражі

В

іра Лясковська, депутат Львівської
міської ради вже не одного скликання, свого часу двадцять років віддала Львівській політехніці. Нині вона
одна з найактивніших громадських
діячок і борців за справедливість.

Світлина Катерини Гречин

Віра Лясковська приїхала з Черкащини вступати до Львівського медінституту, бо дуже хотіла стати лікарем.
Уже після першого іспиту їй запропонували обрати сангігієнічний факультет.
Вона принципово не погодилася і —
вступила на будівельну спеціяльність
механічного технікуму. Згодом було
навчання на будівельному факультеті
Львівської політехніки. Знайомство з
будівельником-конструктором Богданом Ониськівим та архітектором
В’ячеславом Капелюжним щасливо
вирішило її долю на довгі роки, міцно
прив’язавши до Політехніки: тодішній
ректор Григорій Денисенко запропонував їй очолити Студентське проєктноконструкторське б’юро, яке тоді переживало не найкращі часи.
— Я прийшла до Політехніки з
посади головного інженера проєкту
Інституту „Укрзахідкомунпроєкт“, —
пригадує Віра Дмитрівна, — тому теж
захотіла створити тут самодостатню
організацію.
Реалізувати ці амбітні плани можна
було лишень через Комітет праці й заробітної плати у Москві. Коли в СПКБ
зібрався унікальний професійний,
творчий колектив науковців і студентів
практично з усіх кафедр Політехніки,
що розвивався у різних професійних
напрямах і не боявся новацій (250 викладачів і штатних працівників та 1500
студентів), Віра Лясковська разом зі
своїм „бойовим замом“ — головним
інженером, конструктором Софією
Ширшаткіною спробували „пробити“
непробивну стіну, запропонувавши
нетипові проєкти студентських гуртожитків сімейного типу, які суттєво
відрізнялися від тодішніх стандартів.
А коли ці проєкти затвердив Держбуд
СРСР як типові з подальшим поширенням в Союзі, всі були по-справжньому
щасливі. Колективу спочатку дали
можливість 2,5 року працювати експериментально, потім продовжили
ще на стільки ж, а тоді вже дозволили
перейти на самостійний баланс. Спільним творчим інтелектом викладачів і
студентів було створено і побудовано
студентські відпочинкові табори у
Морському, Алушті, у Львові виросло

виставку організували у п’ятому нав
чальному корпусі. Нам все вдавалося
легко: мій колектив був дуже ерудований, можна сказати — найпотужніший
у Союзі, працював в одному дружному
і духовному пориві. Наші архітектори,
будівельники, конструктори входили в
елітний підрозділ, який не лише ламав
усі стереотипи, а вмів із честю захистити свої проєкти в Москві чи Києві. Про
цих талановитих політехніків, які нині
скромно трудяться на своїх посадах чи
вже відійшли у вічність, можна розповідати годинами. Це завдяки їм я стала
така, як є, і можу й досі обстоювати
справедливість.

студентське містечко для політехніків,
нові навчальні корпуси… Творчі сили
були тоді такі потужні, що у співпраці
з Інститутом прикладного і декоративного мистецтва й Лісотехнічним
інститутом проєктне „вільнодумство“
перекинулося на місто. Народилися і
втілювалися комплексні проєкти у парках культури ім. Богдана Хмельницького, Івана Франка, Високому замку, у
скверику поблизу цирку, Стрийському
парку, де на центральній парковій алеї
й досі стоїть недобудований фонтан. За
задумом авторів, це мав бути український символ із Русалкою Дністровою
посередині, кольоровий, „співучий“…
На жаль, довести ідею до кінця не
вдалося…
— Ми були тоді потужним і монолітним колективом, хоча представляли
різні виші, кожен із яких доповнював
иншого, я ж тоді вбирала в себе знан
ня кожного з них, — розповідає Віра
Дмитрівна. — Це глибоке пізнання
стосувалося й студентів: вони дуже
швидко схоплювали все на ходу, легко
вливалися у проєктну роботу і разом із
старшими колегами впроваджували
проєкти у життя. Без сумніву, закінчивши навчання, вони були готові,
впевнені у собі фахівці, адже ніде в
Союзі не було такого, щоб у виші не
лише проєктували, а й будували і отримували за це урядові та инші високі нагороди. За відео для роботи в космосі,
яке створив наш геніяльний колектив,
я навіть отримала медаль імени Корольова, побувала у Зоряному містечку,
як керівник творчої виставки від Союзу
їздила в Еспанію, Алжир, двічі — у Німеччину. Свою потужну постійно діючу

— Віро Дмитрівно, як ставитеся
до нинішньої освіти? Чи треба в ній
щось змінювати?
— Однозначно сказати важко. Хоча
щось таки робити треба. Коли зустрічаєш у магазині школярок, які без калькулятора не можуть додати невеликі
суми, стає сумно: щось у школі ми не
допрацьовуємо.
— А потім з ними має клопоти вища
школа…
— Звичайно. Але маю гарний приклад
свого внука і його друзів, які вивчали в
Політехніці комп’ютерні науки. Ще на
третьому курсі їх знайшла закордонна
фірма (цьому, зрештою, дуже сприяє
сама Політехніка). Закінчивши університет, всі вони добре влаштувалися на
роботу й тепер отримують пристойну
платню.
— Віро Дмитрівно, Ви є членом
комісії міської ради з природокористування, охорони довкілля та
благоустрою. Як свідчать ЗМІ, Вам
не раз доводиться обстоювати
справедливість перед тими, хто,
маючи багато грошей, вважає, що
їм усе дозволено…
— Якщо вдається обстояти котрийсь
із парків чи Брюховицький ліс, які
захоплюють товстосуми, то це лише
завдяки небайдужій громаді. Дивуюся, як люди не розуміють очевидного:
громадське належить громаді, а побудоване на чужих кістках житло нікому
не принесе щастя. Прикро, що цим
переймаюся я, Конгрес української
інтеліґенції та инші громадяни, а не,
скажімо, природоохоронна прокуратура та инші силові структури.
Катерина ГРЕЧИН

8

[студії]

ч. 18 (2778)
17 — 23 травня 2012

з редакційної пошти

Переступаючи вперше поріг університету, мабуть, не один із нас відчув священний трепет перед величчю людей,
які в минулі епохи пізнавали закони
сотвореного Богом світу чи примножували скарби літератури, філософії
та мистецтва. Саме тут усвідомлюєш
свою причетність до спільноти людей,
котрі впродовж віків творили безцінні надбання духовної культури.
Погляд титанів духу звернено на нас
із пам’ятників та меморіяльних стел,
встановлених на знак пошанування
їхньої самовідданої праці. Монументальна постать Івана Франка, що вже
пів століття дивиться на фронтон його
Альма-матер, нагадує сучасникам не
лише про міць духовних можливостей
людини, але й про безкінечну любов
до Батьківщини та відданість своєму
народові. Така любов мала б замешкати в серці кожного з нас.
У ході навчання ніколи не перестаєш дивуватися безмежності накопичених людством знань, що не
раз наштовхує на метафоричне по-

складеної сесії чи прикрости від несправедливости, яка наче рве душу.
Це, зрештою, сумовита радість і сльози випускного, і тривожне зазирання
у непевне, сповнене підступів та шансів, доросле життя. У студентські роки
все відбувається вперше і саме тому ці
почуття сповнені якоюсь особливою
принадою та найміцніше закарбовуються в серці.
Вища освіта — це також і формування світогляду, життєвої та громадянської позиції. Читаючи праці
Платона й Аристотеля, Сенеки і Марка
Аврелія, Імануїла Канта та Георга
Геґеля, Григорія Сковороди та Івана
Франка, ми ознайомлюємося не лише
із суто філософськими концепціями,
які дозволяють нам мислити про світ
у цілісності, але й отримуємо своєрідний ключ до того, як треба жити та
діяти у складних ситуаціях, як плекати
спокій та велич душі, долати внутрішні
і зовнішні перепони. Чого вартують
хоча б такі рядки із твору Северина
Боеція „Розрада від філософії“:

У ході навчання ніколи не перестаєш
дивуватися безмежності накопичених
людством знань. Сотні тисяч, мільйони книг
містять відомості про всі без винятку грані
буття людини та світу.
Пізнаючи цей універсум, пізнаєш суть
свого власного життєвого покликання.
рівняння із морем чи навіть океаном.
Сотні тисяч, мільйони книг містять
відомості про всі без винятку грані
буття людини та світу. Пізнаючи цей
універсум, складаєш уявлення не
лише про гармонію природи, духовну красу людини та благородність
її творчого неспокою, але й в якийсь
незбагненний спосіб пізнаєш суть свого власного життєвого покликання.
Адже відкриваючи для себе таємниці
світу, ми знаходимо шлях і до самих
себе.
П’ять років, проведених в університеті, — це і радість, і смуток, перші
життєві досягнення та перші, часто
дуже болісні, розчарування. Це магія
першого кохання та святкові дні, проведені у товаристві друзів. Це пісні
під гітару, які назавжди залишаються
в пам’яті. Це відчуття піднесення і
безмежної радости після успішно

Хто плекав в житті
погідність духу,
Брав під ноги жорстокий
вирок долі,
Й у хмурні її, і в погідні вічі,
Не зморгнувши, дививсь,
незворушний, —
Не схитнуть його ні потуги моря,
Що стрімкою хвилею
з дна закипає,
Ні вогні, що ними Вулкан раз по раз
Мов із пращ, із печей
димлячих мече.
Або поради, які дає Сенека своєму вихованцеві Луцилію: „Поспішай
до мене, але до себе насамперед“,
„Так і роби, мій Луцилію: відвойовуй
себе для себе самого, а час, який досі
або забирали в тебе, або викрадали,
або сам він утікав, збирай і бережи“,
„Великий є той дух, який віддається

Світлина з Вікіпедії

Університет вчить бути людиною

приреченню. І навпаки: дрібний, звироднілий є той, який пручається, який
поганої думки про світовий порядок
і воліє виправляти радше богів, ніж
себе самого“.
Відкриваючи для себе праці великих мислителів давнини, ми уподібнюємося до біблійного розумного
чоловіка, що збудував свій дім на
камені: „І линула злива, і розлилися
річки, і буря знялася, і на дім отой
кинулась, — та не впав, бо на камені
був він заснований“ (Мт. 7: 25).
У студентські роки ми виробляємо
в собі тверду світоглядну позицію на
основі як власного життєвого досвіду,
так і досвіду людства, спрямовуємо
наше життя у стабільне русло, якому
не зможе зашкодити навіть найнесподіваніша зміна погоди. Університет
вчить нас знайти це русло та звернути
свої очі до істини, однак, чи захочемо
ми це зробити і чи зможемо її побачити, залежить лише від нас самих.
Університет — це храм знань,
зведений на честь величі людського
духа. Він є також великою школою
нашого життя. Шануймо цей храм та
гідно пройдімо цю школу!
Євген ЛАНЮК,
студент п’ятого курсу
філософського факультету Львівського національного
університету ім. І. Франка
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наш календар

анотація від автора

Творці математики
у Політехніці

К

азимир Бартель, Луціан Беттхер,
Плацид Дзівінський, Лаврентій
Жмурко, Владислав Войцех Зайончковський, Станіслав Кемпінський,
Мечислав Лазарський, Гнат Лємох,
Антоні Ломніцький, Кароль Машковський, Володимир Стожек — коротку
біографію, літературу про життя і діяльність та перелік основних праць
цих учених пропонує бібліографічний
покажчик „Видатні вчені-математики
Львівської політехніки (1844 — 1939)“.
Автором цього видання, яке щойно
з’явилося у Видавництві Політехніки, є заступник директора Науковотехнічної бібліотеки університету,
дослідниця історії та фондів університетської книгозбірні Ірина Бєлоус

— Книжка розкриває частину історії
Львівської політехніки і наукову спадщину вчених-математиків, які працювали в
нашому університеті впродовж 1844 —
1939 років. Чому математики? У вступній
статті я пояснила: кафедра математики
була першою кафедрою Технічної академії (тепер Політехніка), яка заявила
про себе на весь науковий світ, — каже
Ірина Олександрівна. — Я не математик
і не прагнула давати оцінки. Мала на
меті зробити бібліографічний покажчик
праць математиків, які працювали у
Політехніці. Покажчик репрезентує одинадцять постатей. Звісно, математиків
було більше, але про декого наразі не
вдалося зібрати достатньо матеріялу, а
про инших (як-от С. Банах), їхні наукові
доробки вже є чимало видань.
Роботу над покажчиком я почала
давно, проте згодом призупинила її,
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зокрема й через обмеженість джерельної бази: у фонді нашої бібліотеки збереглося мало праць ученихматематиків. Переважно це журнальні
статті, а в нас, на жаль, є не так багато
журналів того періоду. У покажчику
читач знайде зображення обкладинок
тих книжок, які збереглися в НТБ. Крім
каталогів і фондів нашої книгозбірні,
я працювала й із ресурсами наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника, різними
поважними джерелами, як наприклад, „Бібліографія польська“ Кароля
Естрайхера. Зробила й бібліографічні
описи книжок, які зберігаються в Музеї
книги: під час свого створення музей
зібрав із бібліотек Львова книжкові
перлини, серед яких і літографовані
праці вчених-політехніків. А коли завдяки інтернету в мене з’явилася можливість працювати з електронними
каталогами польських бібліотек, з їхнім
зведеним каталогом, моє завдання
спростилося: у книгозбірнях Польщі
збережено чимало наукових журналів
періоду, який я досліджувала.
Недавно я ознайомилася з рецензією на покажчик, її надіслав колишній
ректор Вроцлавського університету,
професор Роман Дуда, який є математиком за фахом і займається історією
математики у Львівській політехніці.
Автор зазначає, що книжка справила
на нього позитивне враження, і хоч у
ній є певні розбіжності з даними польських бібліографів, та водночас, пише
він, йому вдалося відшукати те, чого
не знайшли польські дослідники. Рецензію буде опубліковано в 2013 році
у річнику Польського математичного
товариства „Відомості математичні“.
Записала Ірина ШУТКА

18 травня — Міжнародний день музеїв.
19 травня — День науки.
20 травня — День героїв.

Пам’ятні дати
18.05.1876 — нечуваний в iсторiї
культури Емський указ про заборону
української мови i лiтератури.
18.05.1902 — помер у Сибіру Павло
Грабовський, український поет.
18.05.1963 — померла Марійка Підгірянка, українська письменниця,
авторка творів для дітей.
20.05.1844 — народився Микола
Мурашко, український живописець i
педагог, засновник київської рисувальної школи.
20.05.1927 — американський пілот
Чарлз Лiндберґ першим у свiтi здiйснив
безпосадковий перелiт через Атлантику.
21.05.1471 — народився Альбрехт
Дюрер, німецький живописець, рисувальник, гравер, теоретик мистецтва.
21.05.1903 — народився Георгій (Гео)
Шкурупій, український поет і прозаїк.
21.05.1991 — кандидат на посаду
прем’єр-мiнiстра Iндiї Раджив Гандi
загинув вiд рук терористiв.
22.05.1813 — народився Ріхард Ваґнер,
німецький композитор, автор опери
„Танґейзер“.
22.05.1840 — народився Марко Кропивницький, видатний український
драматург, актор i режисер, основоположник українського нацiонального
театру.
22.05.1859 — народився Артур КонанДойль, англійський письменник, автор
детективних новел і повістей „Пригоди
Шерлока Голмса“.
22.05.1861 — урочисте перепоховання
Тараса Шевченка на Чернечiй горi бiля
Канева.
22.05.1879 — народився український
маляр Федiр Кричевський.
23.05.1707 — народився Карл Лінней,
шведський природознавець, який
заклав основи сучасної систематики
рослин і тварин.
23.05.1898 — народився Володимир
Ярошенко, український поет і байкар.
23.05.1906 — народився Генрік Ібсен,
норвезький драматург, автор поеми
„Пер Ґюнт“.
23.05.1920 — помер Георгій Нарбут,
відомий український графік.
23.05.1938 — у Роттердамi більшовицький аґент убив Євгена Коновальця,
засновника Української Вiйськової
Органiзацiї (УВО) та Провiдника
Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв
(ОУН).
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обереги духовности

коротко

Постав пам’ятник священномученику
Омеляну Ковчу

11

травня в Перемишлянах на Львівщині з участю Глави УГКЦ
Святослава Шевчука і понад тисячі священиків та ієрархів
освячували пам’ятник Омеляну Ковчу, греко-католицькому
священику, який у часи Другої світової рятував євреїв, за що був
ув’язнений і загинув у концтаборі Майданек.

Світлина LUFA/Маріан Стрільців

Всеукраїнська Проща відбувалася одночасно у двох храмах — церкві Миколая, де о. Омелян Ковч був парохом, і у
новому храмі Св. Володимира і Блаженного Омеляна Ковча.
На центральній площі Перемишлян відбулася Божественна
літургія, а після неї — освячення та відкриття пам’ятника. Під
час урочистості виступили свідки життя Омеляна Ковча.
Проєкт бронзового пам’ятника виготовив скульптор Володимир Одрехівський у співавторстві з архітекторами Олександром Яремою, Олександрою Лібич, Денисом Белюхом та
Олександром Матушковим.

демократичні цінності

Італійський професор розповів про
значення комунікації

З

а ініціятивою Комісії УГКЦ „Справедливість і мир“ та Центру студентського
капеланства 10 травня у Львівській політехніці стартував проєкт „Демократичні
цінності студентської молоді“, який передбачає ряд зустрічей, круглих столів
та відкритих лекцій для студентської
молоді з відомими европейськими
фахівцями.

Першу серію відкритих лекційзустрічей на тему „Політична комунікація як елемент демократії“ студентам
Політехніки прочитав відомий професор
у сфері комунікації та політології Тот Пал
(м. Будапешт, Угорщина). Зараз викладає в Католицькому університеті Софія
(м. Флоренція, Італія). Професор поділився з молоддю своїм життєвим і науковим
досвідом у цих сферах. Завершальним
стало обговорення питань про сутність
християнської духовности та її спільність
із демократією. Лекція проходила італійською мовою з перекладом.
Подібні заходи відбуватимуться в різних містах України. Головними адресатами
з обміну досвідом та знаннями провідних
европейських фахівців будуть українські
студенти, члени різноманітних молодіжних громадських та християнських організацій із різних реґіонів України.
Ці зустрічі передбачають набуття всіма
членами суспільства відповідних знань,
звички діяти і думати демократично, що

по-своєму вимагає глибокого розуміння
суті демократії, прав та можливостей, які
вона забезпечує, а також обов’язків, які
демократія накладає на кожного громадянина. В Україні це особливо відчутно
у світлі подій нашого часу. Серія цих заходів стане спробою не лише привернути
увагу молоді до цієї проблематики, але й
заангажувати її до творення в суспільстві
правдивих цінностей.
Із наступним рядом зустрічей (з 16
до 18 травня) Львів та Тернопіль відвідає
італійський фахівець у сфері економіки
Джузеппе Арджолас (м. Кальярі, Італія)
із тематикою „Економічні передумови
демократії“. Ще один італійський фахівець
у сфері політології та соціяльної доктрини
Церкви Альберто Ло Престі відвідає міста
Івано-Франківськ та Львів 29 травня — 1
червня. Професор папського університету
„Анджелікум“ прочитає лекції на теми
„Основні цінності сучасної демократії“ та
„Молодь і політика“.
До проєкту також долучатимуться й
українські фахівці провідних українських
вишів. У програмі „Демократичні цінності
студентської молоді“ передбачено осінні
зустрічі як продовження ініціятиви Комісії
УГКЦ „Справедливість і мир“ щодо формування активної української молоді у світлі
християнських цінностей.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

8 травня у Львові біля
пам’ятника жертвам комуністичних злочинів львів’яни
спільно з представниками
міської та обласної влади
хвилиною мовчання вшанували загиблих у Другій світовій війні та жертв комуністичних репресій. Також біля
Музею-меморіялу „Тюрма
на Лонцького“ відбулася
позачергова сесія міської та
обласної рад Львова, під час
якої депутати розглянули
одне питання — заборону
комуністичної та нацистської
символіки.
Представництво ООН в Україні
за підтримки МОНМС оголошує конкурс есе і короткометражного кіна серед студентів вишів на тему „Сталий
розвиток: уявіть майбутнє,
якого ми хочемо“. Останній
термін подання робіт —
1 червня 2012 р.
На Львівщині розпочалась реалізація проєкту з підготовки
волонтерів до Евро 2012
„English 24“. Проєкт спрямовано на підвищення рівня
знань з англійської волонтерів, які братимуть участь у
проведенні континентальної
першости з футболу на
Львівщині.
У Львові відбувся ряд масштабних заходів у Музеї
народної архітектури та побуту „Шевченківський гай“,
присвячених Дню Матері. Тут
за сприяння ГО „Просвіта“
пройшов святковий концерт,
гостем свята був заслужений артист України, співак
Ігор Богдан. Подарунок для
всіх львів’янок підготували
хорова капела „Дударик“ та
капела „Мамине серце“. А
Управління соцзахисту Львівської міської ради спільно
зі згромадженням сестер
служебниць Непорочної діви
Марії вже третій рік поспіль
організовують для потребуючих дітей Львова майстеркласи під гаслом „Мамина
майстерня“.
За матеріялами інформаґенцій
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християнська спільнота

Осередок духовности та просвітництва

В

— За час нашої діяльности неабияким досягненням стало те, що
вдалося дійти до певної систематичности, тобто ряд заходів проводимо
постійно. Яскравим прикладом цього
є богословські зустрічі зі студентами,
на яких обговорюємо цікаві для молоді теми (відбуваються щовівторка
після Богослужіння в студентському
храмі Св. Олексія). Більше акцентуємо увагу на тому, аби молода людина
приходила до розуміння, що треба
використовувати всі можливості, які
дарує життя, стараємося скерувати їх
на те, щоб вони реалізовували основ
не завдання студента — навчання в
різноманітних аспектах, — розповів
очільник Центру студентського капеланства Львівської архієпархії УГКЦ
отець Богдан Грушевський. — Також
проводимо заходи, які стосуються
просвітницької діяльности не лише
у сфері релігії, але й у різноманітних сферах життя. Так, наприклад,
стартував спільний проєкт із комісією „Справедливість і мир“ УГКЦ

Світлина Наталії Павлишин

же понад п’ять років уся академічна спільнота Львівської політехніки відчуває неабияку духовну
підтримку Центру студентського
капеланства (офіційно Центр організували у 2008 році, а діяльність
розпочалася ще 2006 року). Своєю
діяльністю капелани охоплюють усі
сфери академічного середовища,
починаючи від студентського життя
і закінчуючи життям академічної
спільноти університету.

звичних для студентів. Напрацьовувати і реалізовувати всі цікаві ініціятиви
священикам допомагає рада студентів, яка діє при Центрі студентського
капелантсва.
Прикладами того, як можна цікаво
і весело провести свій вільний час,
була забава „Візьми своє горня“. „Фішка“ цієї забави полягала в тому, що
кожен замість вхідного квитка приніс
горня з написом, у якому вказав своє
ім’я і номер телефону. Ці горнятка досі
збирають у дружньому колі всіх, хто
приходить до Центру за порадою чи
просто поспілкуватися. І навіть уже
з’явилася цікава традиція — кожен,
хто п’є з такого горнятка чай, має зав

„Тепер основним завданням Центру
студентського капеланства є витримати
ритм життя академічної спільноти і не розчинитися
в ньому, бо при сучасних технічних засобах
це дуже просто“.
„Демократичні цінності студентської
молоді“. Це буде ряд зустрічей, круглих столів та відкритих лекцій для
студентської молоді із відомими
европейськими та українськими
фахівцями.
Окремою сферою діяльнос ти
студентських капеланів є організація
цікавого проведення вільного часу
молоді. Всі заходи, які проводять священнослужителі, відрізняються від

дання відіслати смс-повідомлення
з подякою тій людині, яка принесла
його на вечірку.
Ще однією цікавою забавою була
молочна вечірка. Як альтернативу
алкоголеві всі присутні пили молоко
чи солодку воду. Проводили також
шоколадну забаву, перепусткою на
яку були цукерки. Студенти мали
можливість не лише поласувати ними,
а й поспілкуватися, познайомитися та

дізнатися чимало цікавого про історію
створення цього солодкого продукту.
Усталеною вже є також традиція організації літнього відпочинку
для студентства — відпочинковопросвітницький та духовнопатріотичний табір у Славську (у
навчально-оздоровчому таборі „Політехнік-2“) „Канікули з Богом“. Традиційно він збирає всіх охочих у
першій половині серпня. А попередньо капелани проводять „Школу
лідера“ в Морському (у навчальнооздоровчому таборі „Політехнік-3“), в
рамках якої готують групу лідерів, які
допомагатимуть проводити „Канікули
з Богом“. Підсумком літнього відпочинку є проща перед святом Успіння
Пресвятої Богородиці до Унева. А на
початку жовтня, аби навчання було
успішним, студентська молодь разом
зі своїми духовними наставниками
бере участь у пішій прощі у с. Страдч
на могилу Блаженного о. Миколи
Конрада. Окрім цього, впродовж року
капелани проводять екскурсії для студентів визначними місцями України.
— Тепер нашим основним завданням є витримати ритм життя академічної спільноти і не розчинитися
в ньому, бо при сучасних технічних
засобах це дуже просто. Ми відкриті
до співпраці, до нових відкриттів, бо
усвідомлюємо, що маємо бути цікаві
і зрозумілі для того середовища, в
якому проповідуємо. Основні свої
завдання вбачаємо у тому, щоб зорганізувати християнську спільноту.
Зараз маємо добрий приклад того, що
студенти, які вже закінчили навчання,
бажають і надалі брати участь у різноманітних наших проєктах, тому ми
створили сеньйорат. Це перспектива
для студентів, бо вони знають, що й
надалі зможуть бути разом і завжди
відчувати впевненість, що є острівець,
де на них завжди чекають. Приємно,
що в цьому середовищі молодь знаходить свої половинки — ми шлюбували вже три пари, в однієї з них вже
народилася дитина, — додав Богдан
Грушевський.
Центр студентського капеланства,
окрім Львівської політехніки, діє ще
й при Національному лісотехнічному
університеті України та Львівській комерційній академії, а зараз розширює
свою діяльність на Львівський національний університеті ім. І. Франка.
Наталія ПАВЛИШИН
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молодіжний лідер

Софія Мельничук: „Поки ти студент —
маєш встигнути багато“

Л

юди, які зосереджують увагу
на чомусь одному, можуть стати професіоналами своєї справи,
але їм важко залишатися цікавими
для широкого загалу. Так вважає
третьокурсниця Інстит у т у телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки Львівської
політехніки Софія Мельничук і
старається сповідувати свої переконання. Майбутній фах і активна
студентська позиція, НСОУ „Пласт“
і організація „Молода Лемківщина“ — це те, що гармонійно переплітається сьогодні у житті дівчини. Віддаючи свій час і працю, вона
вже отримала чимало перемог над
буденністю і байдужістю.

рала професію. Відвідую курси з
програмування у компанії SoftServe.
У поєднанні з моєю телекомунікацією — це буде, думаю, добрий
запас знань, які в житті точно знадобляться.
На сцену з командою КВН інституту Софія виходила лише рік, за
який встигла виступити на „Осені…“
й „Весні Політехніки“. Як голова соціяльного відділу студради ІТРЕ в
січні організувала поїздку в дитячий
санаторій в селі Верхнє Синьовидне
Сколівського району, а потім — у
Львівський будинок дитини № 2.
Від спонсорів, яких студенти на чолі
з Софією заохотили до щедрости,
дітям передали гарні подарунки.

Пластунка

Лемкиня

У скаутингу Софія виросла: пластує
з ранніх шкільних років. Спочатку
її привабили традиції співжиття з
природою, а потім зрозуміла, що ця
гра надовго. Можливо, на все життя. 14 листопада 2004 року дівчинка
стала юначкою куреня під числом
54 імени Ганки Коренець.
― Тогочасний дух пластування
кликав до праці. А ле, щоб щось
робити чи організувати якусь акцію,
потрібно багато вчитися. Пам’ятаю
наші перші відвідини дитячих будинків. Це особливе духовне піднесення — вчитися віддавати, а не
лише отримувати, бачити веселі і
вдячні дитячі очі, коли ми привозили діткам подарунки до дня святого
Миколая, коли ставили для них вертепи. Ми брали участь у поширенні
Вифлеємського вогню миру, розповідали людям, які не знали, про цю
традицію. Все це, разом з таборами,
дарує ще й багато друзів по всій
Україні і навіть за кордоном, — зізнається Софія.
В уладі старшопластунів із вибором дівочого куреня вона не
поспішає. Наразі дівчина — сама
собою, але втілює багато корисних
ініціятив. Свого часу в рамках акції
„Історія: 25-ий кадр“ організувала
для пластунів-сеньйорів, юнацтва
та „Молодої Лемківщини“ перегляд
фільму „Золотий вересень“ у Музеї
етнографії. На заході були присутні
Ігор Калинець і Петро Франко.

Пластунка активно долучається
до організації і сама ініціює проведення багатьох инших проєктів своєї організації. Серед них — „Осінній
рейд-2010“, створення пластового
музею-архіву з інтерв’ю очевидців і учасників історичних подій,
фестиваль „День пластуна“, інтерактивний портал „Пластова банка“
тощо, бере участь в організації Дня
Незалежности у рамках святкування 100-літнього ювілею Пласту.

Студентка
Була й екологічна акція збирання
макулатури, яка допомогла попов
нити пластову скарбничку. Зреалізувати задумане, каже студентка, їй
дуже допомогли ще й однокурсники, хоч пластунів серед них немає.
Свою групу Софія називає дуже
дружною і зізнає ться, що може
будь-коли очікувати на підтримку.
Важливо, що й до навчання дів
чина ставиться відповідально, бо
розуміє, що ї ї майбутня професія
важлива:
― Спочатку я думала: куди піду
з такою спеціяльністю? На першому
курсі багато предметів дублювали
те, що нас уже навчали у технічному
коледжі (маю диплом молодшого
спеціяліста з комерційної діяльности). Та вже на 2 — 3 курсах я
переконалася, що правильно об-

До „Молодої Лемківщини“ Софію
Мельничук привів „Пласт“. У 2009
році вона спільно із випускником
Політехніки Андрієм Котлярчуком
організовувала плас товий табір
„Вирій“, який відтоді традиційно
відбувається на етнічних лемківських теренах у Польщі. До Лемківського товариства зверталися по
допомогу в оформленні документації та з інформаційних питань:
― Щоб їхати на етнічні території,
потрібно було багато всього знати:
історію, сучасний стан, спосіб спілкування з тамтешніми мешканцями
та особливості погодження табору
з властями. Лемки мають найактивнішу та найбільшу організацію
у Львові. Вони нам ду же допо могли. У ході співпраці діяльність
товариства видалася мені цікавою.
Восени нам вдалося організувати у
центрі дитячої творчості „Галичина“
лемківське весілля з використанням усіх відомих нам автентичних
традиції Лемківщини. Це привабило багатьох глядачів. Батьки моєї
мами — з-під Перемишля. Це Надсяння. А батьків вітчима виселено
якраз із території Лемківщини. Тому
я думаю, що маю право називати й
себе лемкинею. Я взагалі вважаю,
поки ти студент — мусиш встигнути
дуже багато, маєш використати всі
добрі можливості.
Анна ГЕРИЧ
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знай наших!

Політехніки і в мистецтві — на висоті!

Н

ародний дім „Просвіта“ Львівської політехніки визнаний переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу
культурно-освітніх закладів профспілок України.
За підсумками роботи, яка провадилася торік і була
скерована на збереження духовности нашого народу,
розвиток аматорського мистецтва і народної творчости,

гастролі

Стають „слухняними“ оркестри,
коли за пультом цей маестро…

М

аестро — це не конче досвідчений митець із гучними
регаліями. Так шанобливо час від часу звертаються
оркестранти до молодого дириґента (тільки-но тридцятка
минула), керівника камерного і симфонічного оркестрів
Львівської політехніки Назарія Яцківа, лавреата Всеукраїнського конкурсу дириґентів.

У Назарія чимало добрих друзів, музикантів і
дириґентів у різних містах
України. Після обміну візитами і блискучими виступами хору Національного
технічного університету
„Харківська політехніка“
і нашого студентського
„Гаудеамуса“ пан Назарій
зав’язав творчі контакти з
талановитою скрипалькою
Харківської опери Наталі-

Світлина надана газетою „Політехнік“

залучення студентської молоді до прекрасного, наш заклад
посів перше місце. У вітальному листі, який надійшов на
адресу ректора університету, голова Об’єднання профспілок Львівщини Роман Дацько бажає всім культпрацівникам
Політехніки зберегти відданість справі, гарт та одержимість
і на майбутнє.
Н. Я.

єю Чистяковою, яка керує
у Харківському університеті камерним оркестром
„Крещендо“ і ансамблем
скрипалів. Вона і подала
ідею поїздки камерного оркестру „Поліфонія“
Львівської політехніки у
споріднений університет.
Цей задум підтримали
ректори двох університетів — Юрій Бобало і Леонід
Товажнянський.

І ось нас гостинно зустрічає Харків, місто важкої
індустрії, знаних у всі часи
науковців (мимохідь зауважу, що саме тут у 1932 році
вперше у світі розщепили
ядро атома), відомих письменників, музикантів, акторів… Це місто студентів.
У Харкові 45 університетів
і академій, 60 науководослідних інститутів.
Перший виступ „Поліфонії“ відбувся у гарній
затишній залі Харківського
національного університету мистецтв імени Івана
Котляревського. Інтерес до
виступу наших оркестрантів підігрівала ориґінальна
афіша, яка визначала діяпазон репертуару „Від
Баха до „Бітлз“… Звучали
Бах, Вівальді, Брамс, Лоу,
Кос-Анатольський, Мирослав Скорик, „Бітлз“ і навіть „Мані-мані“ „Абби“…
Назарій після виконання
цього твору жбурнув на оркестрантів оберемок „доларів“. Одна із перечулених
шанувальниць підхопила
одну із купюр і попросила
дириґента поставити на ній
свій автограф…
Після концерту завідувач кафедри хорового дириґування Сергій Прокопов
сказав, як мені видалося,
цілком щиро: „Не називайте себе аматорами, ви
справжні професіонали…“.
Другий виступ „Поліфонії“ відбувся у Палаці
студентів, у залі на 815
місць. Кожен виконаний

оркестром твір слухачі нагороджували бурхливими
оплесками і особливо солістів Олександра Форкушака і Олесю Бубелу.
Сердечно дякував нашому колективу директор
Палацу студентів Анатолій
Марущенко. Анатолій Федорович розповів, що поряд із сучасним модерним
мистецтвом студентська
художня самодіяльність
дедалі більше наповнюється змістом української
народної традиції.
За гостинний прийом
гостям подякував керуючий справами Львівської
політехніки, доцент Роман
Корж. Він нагадав, що на
фасаді львівського університету викарбувані слова
„Наукам та Мистецтвам“.
Це девіз обох університетів, яких єднають давні
наукові і культурні зв’язки.
Співпрацю двох провідних
технічних університетів
підживлює особиста дружба ректорів Юрія Бобала і
Леоніда Товажнянського.
Роман Орестович підтвердив запрошення здійснити у жовтні цього року
поїздку до Львова оркестру
„Крещендо“ і ансамблю
скрипалів Харківської політехніки. А ще він мріє
про спільний виступ „Поліфонії“ і „Крещендо“ на
березі Чорного моря, на
базі відпочинку Політехніки
у Морському…
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ
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прем’єри

коротко

Про екзистенційність на двох рівнях

З

а останній місяць репертуар заньківчан
збагатився двома творами, розрахованими на немасовий перегляд. На чорночервоному тлі камерної сцени театру розігрувались особистісно-політичні пристрасті героїв „Антігони“ Жана Ануя (режисер ―
Алла Бабенко), а на біло-чорному сцени
в Пороховій вежі — салонно-жартівливі
„Бум, пім, піму“ (сценарій та постановка
Вадима Сікорського).

Сценічна версія п’єси „Антігона“ знаного французького драматурга Жана Ануя
практично позбавлена грецької першооснови. Від античного міфу зосталася лише
історія, яку майстерно і стисло переповідає
актор Віталій Гончаренко, аби глядач міг
зрозуміти причину конфлікту між донькою
колишнього царя Фів Едипа Антігоною, котра хоче поховати свого брата Полініка, та
Креоном, новим царем Фів, братом Едипа,
котрий під страхом смерти забороняє їй це
здійснити. Власне на словесному двобої
двох особистостей, які представляють непримиренні світоглядні позиції, і зосереджена вся драматургічна гра. Креон — Юрій
Чеков, так би мовити, на своєму місці і
дуже переконливий у своїй царськості, але
симпатії глядача таки не на його боці. Алла
Бабенко найбільший акцент зробила на
ролі Антігони: „У мене таке враження, що
роль Антігони написано саме для Христини Гузиль. Точніше — з неї...“. Постановка
видається актуальною хоча б через одну
фразу: „Ти думаєш, легко керувати державою? Це як корабель, який тоне…“.

Зовсім иншого штибу екзистенційність
чекатиме на тих, хто захоче дізнатися,
про який бум ідеться у виставі „Бум, пім,
пім“. Жарт із життя львів’ян у 20-х роках
ХХ століття вимагав неформатного підходу, зокрема, сцени, більшої за камерну,
але меншої, ніж велика, мови, але не
звичної, а своєрідної, вигаданої, в якій
звукосполучення несуть максимальне
емоційне навантаження. Ця експериментальна п’єска — зарисовка часу, в котрому
мали значення ритуали й вишуканість.
Цікаво, що задіяні в постановці актори,
яких доводиться бачити в інших виставах,
позбавлені довгих монологів-діялогів, постають у зовсім иншому, привабливому
світлі: бумпімпімська мова дає їм змогу
бути більш розкутими, пластичними й
зрозумілими для тих, хто сприймає життя
через органи відчуттів. Наприкінці цього
майже перформенсу лейтмотив леґендарної пісні „Тільки у Львові“ заряджає
веселощами настільки, що глядач покидає
залу з переконанням: жити — приємно, а
жити у Львові — щастя подвійне.

високі ноти

Угорська музична
культура стала ближчою

К

олектив, якому аплодували слухачі
від Нью-Йорка до Токіо, минулого
тижня гастролював Західною Україною.
Національний симфонічний оркестр
Угорщини завітав до Ужгорода та Львова,
там показав свою віртуозність і отримав
у відповідь тепло і любов.

Оркестр дуже гарно приймали на Закарпатті — після його виступу зала аплодувала 15 хвилин. До Львова ж музиканти
приїхали вперше — були вражені красою
міста, яке „в гарну погоду ще й, гадаємо, веселе“, зустрілися з українськими
колегами-професіоналами. Після кількагодинної репетиції львівський слухач у Національному театрі опери та балету імени
С. Крушельницької мав змогу послухати

в їхньому виконанні твори як угорських
композиторів — Золтана Кодая і Бели
Бартока, так і твір Мирослава Скорика
„Карпатський концерт“. У колективу своя
концепція виступів: крім національної
музики, він представляє музику відомого
місцевого композитора. Серед багатьох
нот, які отримав оркестр, було обрано твір
Скорика, бо в ньому „добре представлена
фольклористика і добре поєднання швидкої і повільної частин“.
Оркестр, узявши собі за мету бути посланцем культури й мистецтва, зокрема
в країнах, які межують з Угорщиною, у
червні завітає до концертних залів Румунії
і Сербії.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

15 травня у Львівському палаці мистецтв відбувся показ
найкращих британських короткометражок 2011 — 2012
років. Програма складалася
з шести фільмів талановитих британських режисерів,
спроможних зворушити і
надихнути, а також розсмішити типовим для британців
іронічним гумором. Перед
початком першого сеансу можна було послухати
лекцію з історії британського
кіно. А вже 16 травня розпоч
неться фестиваль „Тиждень
італійського кіно“ — мульти
жанрова підбірка з п’яти
італійських фільмів.
У Львівській філармонії 16
травня розпочався ХХХІ Міжнародний фестиваль музичного мистецтва „Віртуози“.
За майже місяць часу в рамках фестивалю відбудеться
18 концертів, у яких візьмуть
участь найкращі виконавці
з усієї Европи і з-за океану.
Україну теж представлятимуть на „Віртуозах“ відомі
виконавці. Окрім академічної
музики, на фестивалі можна
буде почути фольк, етно,
джаз, авторські твори. Головним місцем для проведення
концертів, як завжди, буде
зала імени С. Людкевича у
Львівській філармонії, а один
із концертів пройде в Італійському дворику 27 травня.
У рамках відзначення Міжнародного дня музеїв у Національному музеї імени Андрея
Шептицького відбудеться
ряд культурно-мистецьких
подій. Зокрема, 17 травня
відкриється виставка творів
французьких художниківімпресіоністів „Нормандія в
живописі“. 18 травня з 19.00
до 23.00 год. проходитиме
музично-мистецька акція
„Ніч в музеї“ — огляд постійних експозицій музею.
Крім цього, відбудеться
цикл міні-вистав театру тіні
та світла „Див“ і звучатиме
музика у виконанні струнного квартету „Фенікс“.
За матеріялами інформаґенцій
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в об’єктиві

Короткометражка про Назара Шпільчака

С

инопсис: головний герой — студент другого курсу ІАРХ Львівської
політехніки, який зі стрічкою „Фокусуй момент“ переміг на першому
„Кінопікселі“, брав участь у розробці
і монтажі проморолика цьогорічного
фестивалю та представляв на ньому
„Совість“, розповідає про своє друге,
неархітектурне „Я“.

Кадр перший.
Відео-ролики
„Я колись мріяв зніматися у фільмах.
Роль значення не мала. У класі ж
дев’ятому разом із другом Віталіком Гилякою вдома почав знімати
на телефон Nokia 3210 примітивні
відео-ролики боїв. Ми, як справжні
актори, перевдягалися у відповідний
одяг (червоний — герой з вогнем,
синій — з льодом) і ніби билися, а
його брат був за оператора. Згодом
у Paint’і покадрово вставляли спецефекти, домальовували. Знімали
вночі, не спали, монтували. Пізніше
ми почали знімати на простий фотоапарат свою аніме-версію „Наруто“:
брали японських персонажів, але в
наших умовах, знову ж використовували багато спецефектів. Саме тоді я
вирішив, що зі вступом в університет
настануть для мене золоті часи, коли
треба буде все пробувати та брати
участь у різних короткометражних
фестивалях. І тепер студентське життя дає мені змогу знімати ролики та
монтувати вже зняте кимось иншим“.

Кадр другий. Ідея —
сценарій — зйомки
„Я десь вичитав, що аби написати
добрий сценарій, треба спостерігати
за всім, що відбувається довкола
тебе. Але спочатку має бути ідея, і її
переважно шукаю я: слухаю музику,
уявляю собі різні сцени, відразу беру
блокнот і записую. Потім ми сідаємо
з другом і починаємо міркувати, що з
того могло би вийти. Є певна ситуація,
якій треба дати початок, вималювати
конфлікт і його завершення — така
в нас побудова стрічки, незалежно
від її тривалости. Коли є каркас, починається розписування деталей,
придумуємо діялоги. І лише опісля
плануємо початок зйомок і шукаємо
для них людей“.

Кадр третій.
Як народжувалась
„Совість“
„Ми не мали що робити в гуртожитку і почали знімати сцени для
спецефектів — постріли з пістолета.
Відкрию секрет: пістолет — це насправді декоративна запальничка,
яку мені дав одногрупник. Я придумав сценарій і зіграв роль, а зйомками займався мій гуртожитський
друг Камаль Буєфар, який вчиться на
дизайні, знає багато про 3D графіку і
має камеру. Ще нам допомагав мій
одногрупник — здійснював технічну
підтримку. Відзняли, подивились,
що виглядає доволі круто, та й подумали, чому б не зробити з того
короткометражку?
У „Совісті“ нема початку — не
встигали його зняти. Сцени в гуртожитку зняли за тиждень ще восени,
взимку не знімали, бо треба було
йти до лісу, а мороз для фотоапарата
шкідливий. Кінець, оскільки я захотів дати цей ролик на міжнародний
фестиваль в YouTube „Твоє кіно“, ми
відзняли за один день. Лісом для нас
став Стрийський парк — знайшли місце, де не видно доріжок. Наступного
дня мій друг Степан Солан зробив
озвучку, записав на мікрофон від навушників, знайома переклала все на
англійську, зробили титри і монтаж.
Не думаю, що виграю конкурс, бо
ролик мав бути сюжетний, але головне, що в конкурсі братимуть участь
і роботи з України“.

Нарізка кадрів
Я знаю, що можна зняти хороший
фільм і без великих грошей. Потрібно кілька камер, друзів-акторів і
ще дуже важливо написати хороший
сценарій. Найбільше фінансів іде
на реквізити. Наприклад, коли ми
знімали ролик для виступу нашого
інституту на „Весні Політехніки“,
виникла потреба в зеленому фоні.
Щоб купити зелену тканину, взяли
гроші з б’юджету, який нам виділив
профком ІАРХ. За часом же найбільш затратною є сама підготовка
до фільму.
У зйомках мені найбільше подобається перебувати на знімальному
майданчику, відчувати ту творчу ат-

мосферу, яка там панує. Є такі кадри,
які треба перезнімати до 15 разів.
Особливо це стосується діялогів,
серйозних сцен — коли люди на тебе
дивляться, тобі, а потім і всім решта
стає смішно. Адже коли ти показуєш
щось трагічне, ти все одно знаєш,
що то гра.
Мене питають, чому я не вступав
на режисуру… Але ж кіноосвіта в нас
не розвинена! Якщо маєш хоч якийсь
талант, то навіщо вчитись того, що, як
ми бачимо, не дає жодного результату. Підтримкою для моїх переконань
є мій улюблений режисер Гай Річі,
який не хотів вступати в кіношколу,
бо вважав, що вона випускає занадто нудних режисерів. Тому він вчився
сам і знімав спочатку короткометражки, рекламу, кліпи, а тоді — фільми. І
в нього є свій стиль.
Навчаючись у Політехніці, зрозумів, що я більше режисер, ніж актор.
Якби не обрав архітектуру, то практично би не знімав: тут усі — митці,
всі мають хорошу уяву, грандіозні ідеї
і зацікавлені в такій справі.
Коли я дивлюся фільм, то звертаю увагу на ракурси, світло, деталі.
Мені подобаються трилери, екшн,
де є задум, розкриття загадки. Для
мене великий фільм — це кілька короткометражок, об’єднаних однією
темою.
На літо маємо проєкт — короткометражка на десять хвилин про
кінець світу і Бога. Хочу надалі давати глядачеві суть, мораль, щоб він
замислювався над своїми вчинками.
Режисура у мене наразі як хобі.
Хотів би відкрити свою кіностудію, зібрати в ній своїх людей, але для цього
треба мати відзнятий матеріял і бути
хоч трохи відомим.
„Зйомки і монтаж“
Наталі ЯЦЕНКО
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Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА

Член конклаву, на
якому обирають
папу римського
Житель
Північної
Африки

Літак-винищувач Найбільший греконструктора
цький
С. Лавочкіна
острів

Ірландська республіканська армія

Додатковий вантаж
для стійкості судна

Керівник
церковного хору

Вузька
Купа
довга городини
грядка з вкрита
квітами землею
Великий
танцювальний
вечір

Сцена в
цирку
Поема
І. Котляревського

Французький композитор, автор музики
до „Шербурзьких
парасольок“

Ріка в
Африці

Німецький
філософ
ХІХ
століття

Документ про
закінчення школи

Фрукт
Паріса
Одне із Символ
зовнішніх держави,
відчуттів прапор
людини

Священна гора
вірмен

Засновинк однієї
із світових релігій

Місцева
говірка
Одиниця кількості
інформації

Нота

Місце
прожи- Поема
вання Байрона
особи

Верхня палата парламенту
США

Держава
в Центральній
Америці

Бог
сонця,
у давніх
єгиптян

Американський
дослідник
Арктики

Бразиль- Письмоський
ва
письмен- робота
ник
учнів

Одиниця
електропровідності

Супровідник
туристів
Французький
фізик,
автор
теорії
Мешкан- теплока
вих
баштану машин

Богиня
землі у
давніх
греків
Напівкоштовний
камінь

Негатив- Урок в
но зарядже- університеті
ний іон

Майстер
своєї
справи

Крок у
танці

Популярна пісня,
мелодія

Лічильник, що
показує
грошові
ставки на
якогось
коня

Джазовий характер
Прилад для
виконання, що
сили
створює враження вимірювання
струму
наростання темпу

Половина футбольного
матчу

Таємний
співробітник
органів
розвідки;
шпигун
Німфа, Норма, Тварина,
опікунка зразок, що може
дерев
мірило
літати

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 13

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 17

Горизонтально: 7. Доміно. 8. Ватман. 9. Ода. 10. Сабо. 11. Ріца.
13. Квартет. 15. Осло. 16. Еней. 17. Калькулятор. 21. Одеса.
22. Дебрі. 23. Батьківщина. 27. Ліма. 28. Неон. 29. Раритет.
31. Тара. 32. Опус. 33. Кук. 34. Попона. 35. Анклав.
Вертикально: 1. Доданок. 2. Вінок. 3. Зоопарк. 4. Квартал.
5. Старт. 6. Канцлер. 12. Псевдонім. 14. Сепаратор. 18. Анапа.
19. Уличі. 20. Орден. 23. Балатон. 24. Каракал. 25. Ватикан.
26. Антураж. 29. Район. 30. „Тоска“.

Горизонтально: 4. Дискваліфікація. 8. Нікотин. 9. Округ.
10. Апачі. 11. Аванс. 13. Тугрик. 16. Кубань. 19. Схід. 20. Остап.
21. Кафа. 22. Анкара. 25. Тарпан. 28. Тенор. 29. Онікс.
31. Слайд. 32. Телепат. 33. Катапультування.
Вертикально: 1. Свінг. 2. Пілотаж. 3. Ікона. 4. Дефолт. 5. Сварог. 6. Цикада. 7. Ячмінь. 11. Акробат. 12. Скіпетр. 14. Урхан.
15. Раджа. 17. Бекар. 18. Нафта. 22. Анорак. 23. Клімат. 24. Енгельс. 26. Платон. 27. Неділя. 30. Стопа. 31. Стовп.
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Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників кафедр:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

автоматизації теплових та хімічних процесів ― доцент (3);
автоматизованих систем управління ― доцент (3);
аналітичної хімії ― доцент (1);
архітектурних конструкцій ― доцент (1);
архітектурного проектування ― доцент (4), старший викладач (1), асистент (3);
безпеки життєдіяльності ― доцент (2);
будівельних конструкцій та мостів ― доцент (1);
будівельного виробництва ― доцент (8), старший викладач (1), асистент (1);
вищої геодезії та астрономії ― доцент (2), асистент (1);
вищої математики ― доцент (9), старший викладач (1);
геодезії ― асистент (1);
дизайну архітектурного середовища ― асистент (1);
дизайну та основ архітектури ― доцент (3), старший
викладач (1);
економіки підприємства та інвестицій ― доцент (4),
старший викладач (1);
електричних машин і апаратів ― доцент (1), асистент (1);
електричних систем та мереж ― доцент (1), старший
викладач (1);
електричних станцій ― асистент (1);
електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій ― доцент (3);
електронного машинобудування ― доцент (1);
електроприводу і автоматизації промислових установок ― доцент (1);
загальної хімії ― доцент (2);
зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій ― доцент (1);
зовнішньоекономічної та митної діяльності ― доцент (3);
експлуатації та ремонту автомобільної техніки ― доцент (1);
захисту інформації ― доцент (1), асистент (2);
електронно-обчислювальних машин ― доцент (1),
старший викладач (3), асистент (2);
інженерного матеріалознавства та прикладної фізики ― доцент (3), старший викладач (3), асистент (1);
інженерної геодезії ― доцент (1);
іноземних мов ― доцент (2), старший викладач (1),
викладач (2);
інформаційних систем та мереж ― доцент (1), старший
викладач (1);
інформаційних технологій видавничої справи ―
доцент (3);
інформаційно-вимірювальної техніки ― доцент (1);
кадастру територій ― старший викладач (1),
асистент (1);
комп’ютеризованих систем автоматики ― доцент (1),
старший викладач (1);
маркетингу і логістики ― доцент (1), асистент (2);
менеджменту організацій ― доцент (2), старший викладач (1), асистент (2);
менеджменту персоналу та адміністрування ― доцент (1);
менеджменту та міжнародного підприємництва ― доцент (2);
механіки та автоматизації машинобудування ― доцент (3);
містобудування ― доцент (2), асистент (1);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мостів та будівельної механіки ― старший викладач (1);
напівпровідникової електроніки ― доцент (2);
обліку і аналізу ― доцент (2);
обчислювальної математики та програмування ― доцент (6);
опору матеріалів ― доцент (1);
органічної хімії ― доцент (1);
політології ― доцент (2), асистент (1);
прикладної лінгвістики ― доцент (2), старший
викладач (3);
прикладної математики ― доцент (5), старший викладач (1), асистент (2);
програмного забезпечення ― доцент (1);
психології, педагогіки і соціального управління ― доцент (1);
радіоелектронних пристроїв та систем ― доцент (1),
старший викладач (1);
систем автоматизованого проектування ― асистент (1);
соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ―
доцент (3), старший викладач (4);
соціології та соціальної роботи ― доцент (1);
теоретичної радіотехніки та радіовимірювання ― доцент (1), асистент (1);
теоретичної та прикладної економіки ― доцент (2);
теплогазопостачання і вентиляції ― доцент (2);
теплотехніки і теплових електричних станцій ― доцент (1), старший викладач (1), асистент (2);
технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології ― доцент (4);
технології машинобудування ― доцент (1);
технології органічних продуктів ― доцент (3);
туризму ― доцент (2), асистент (1);
української мови ― доцент (1), старший викладач (1);
фізики ― доцент (6);
фізичного виховання ― доцент (1), старший
викладач (2);
фізичної та колоїдної хімії ― доцент (3);
фінансів ― доцент (1), старший викладач (2);
хімічної інженерії ― доцент (1);
хімічної технології неорганічних речовин ― доцент (3);
хімічної технології переробки нафти та газу ―
доцент (1);
хімічної технології переробки пластмас ― доцент (1);
хімічної технології силікатів ― 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 прохання надсилати на
ім’я ректора Національного університету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
кімната 303.
Житлом Університет не забезпечує.
Ректорат
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Запрошуємо!

літня школа

К

Українських студентів запрошують до Лісабону

омісія УГКЦ „Справедливість і мир“ оголошує конкурс на участь у Міжнародній літній школі з економіки „Towards a Bridging Economy“, яка проходитиме у Лісабоні (Португалія) з 11 до 15 вересня 2012 року.
Взяти участь у навчанні можуть студенти старших курсів, аспіранти і молоді
науковці економічних факультетів вишів України із добрим знанням англійської
мови. Відбір проходитиме на основі запиту охочих на подану нижче електрон
ну пошту та дальшого конкурсного відбору.
Літня школа у Лісабоні присвячена питанням, які охоплюють та пов’язують
між собою ділянки етики та економіки. У зв’язку з цим, при розгляді кожної із
запланованих у програмі тем, особливу увагу приділятимуть етичному аспекту
економічної діяльности. Лекції проводитимуть відомі професори та експерти
Міланського й Лісабонського університетів, які спеціялізуються у питаннях
етики та економіки.
Участь у Літній школі в Португалії платна. Кінцевий термін подання аплікацій — 15 червня 2012 року. Заявки на участь просять надсилати на поштову
скриньку Комісії УГКЦ „Справедливість і Мир“ jpc@ugcc.org.ua.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом спеціяліста ЛВ № 000310,
виданий Державним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Полствіної Олени
Вікторівни;
утрачений диплом ЛВ № 001707, виданий
Державним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Крушинського Володимира
Васильовича;
утрачений диплом ВК № 25872566, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Буханець Мар’яни Анатоліївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Фрейдуна Миколи Миколайовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Татарина Василя Івановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Шумського Степана Олеговича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Бернацького Андріана Юрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Пітулі Ореста Васильовича;
утрачену залікову книжку № 0814478, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чан Данг Кхоа;
утрачені залікову книжку та студентський
квиток, видані Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Дрожджак
Ольги Анатоліївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Талапканича Роланда Михайловича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Іщака Івана Ігоровича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Целін Вікторії Анатоліївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Семегена Павла Петровича;

утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Муль Олени Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Павлів Ірини Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Роздайбіди Оксани Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Любери Галини Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кондратенка Юрія Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Максимовича Тараса Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Позьняк Ірини Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Садловської Галини Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Глимбович Тетяни Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Скорик Лілії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лютана Андрія Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Целін Вікторії Анатоліївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Глухенької Софії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гумена Ігора Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зубарь Юлії Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пахолюк Ольги Олександрівни;

25 травня 2012 року відбудеться Урочиста зустріч,
присвячена 100-річчю
кафедри хімії і технології
неорганічних речовин
Львівської політехніки.
Запрошуємо випускників кафедри всіх років і
форм навчання, колишніх
працівників, аспірантів і
студентів, що навчалися
на кафедрі.
Місце проведення:
101 авдиторія ІХ корпусу
Львівської політехніки,
пл. Cв. Юра, 9. Початок
реєстрації о 9.00.

утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зайця Олега Орестовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кравчишин Олени Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Поломаної Галини Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Смиречинської Оксани Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шиндера Василя Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Михальової Вікторії Євгенівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кузан Мар’яни Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кріль Галини Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Король Юлії Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сорожкевича Олега Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рехницької Юлії Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дроздової Анни Юріївни.

Працівники кафедри зварювального виробництва, діягностики та відновлення
металоконструкцій ІІМТ Львівської
політехніки висловлюють глибокі і щирі
співчуття колезі і другу, заступнику
завідувача кафедри доценту Андрію
Романовичу Дзюбику з приводу важкої
втрати — смерти
батька.
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запрошуємо до конкурсу

Многая літа!
Колектив кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту
Львівської політехніки сердечно вітає з ювілеєм
старшого лаборанта кафедри
Рому Петрівну ЯСТРЕМСЬКУ
і бажає їй доброго здоров’я, довгих років життя,
весняного настрою та жіночого щастя.

Многая літа!
Щиро вітаємо з днем народження
керуючого справами Львівської
політехніки
Романа Орестовича КОРЖА.
Хай доля дарує Вам щедрого віку,
щоб радість, здоров’я мали без ліку.
Щоб були щасливі, достатком багаті,
печалі та лиха не знали у хаті.
Хай радісно в серці весна процвітає,
а мати Пречиста на крилах тримає.
Господь хай дарує надію й тепло,
на многії літа, на радість й добро!

Многая літа!
Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ щиро вітає з
днем народження нашого постійного читача ― завіду
вача лабораторії кафедри електроприводу і автоматизації промислових установок ІЕСК Львівської політехніки
Антона Миколайовича КОПЧУ.
Зичим душею не старіти
І прикростей не помічати,
Довкола Вас хай будуть квіти,
Хай буде радості багато.
Радійте доброті людей
і, якщо можна, постарайтесь
столітній стріти ювілей.

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 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №120513.
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Шукаємо креативного
і досвідченого
Редакція тижневика „Аудиторія“ оголошує конкурс
на посаду дизайнера. Вимоги:
• Знати програми дизайну та підготовки до друку
поліграфічної продукції пакету Adobe Creative Suite,
починаючи з версії CS4. (InDesign — досконало,
Photoshop, Camera Raw — інструменти для опрацювання фотографій, Illustrator — основні інструменти
для створення графічних елементів газети, реклами,
тощо).
• Вміти користуватися сканером та дзеркальною
фотокамерою.
• Розуміти процес підготовки до друку та кольороподілу.
• Вільно користуватися засобами інтернету для
передачі готових файлів у видавництво.
• Спроможність працювати в команді.
Резюме надсилати на адресу info@polynet.lviv.ua.
Довідки за телефоном 258-26-08.

увага: фотоконкурс!

„Евро-2012 крізь призму об’єктива“
Тижневик „Аудиторія“ оголошує традиційний студентський фотоконкурс. Цьогоріч темою конкурсу
стане „Евро-2012 крізь призму об’єктива“. Кожен
охочий і талановитий має чудову нагоду поділитися
власним баченням підготування до цієї грандіозної
події, впливу її на життя українців чи просто похвалитися вдалими кадрами найгарячіших моментів
футбольних матчів в Україні та за її межами.
Умови участи у фотоконкурсі читайте на сторінках
„Аудиторії“ восени.

Робота в Польщі, Фінляндії і Швеції
для студентів на час літніх канікул
Тел. 067 670 15 12; ПП „Термоакустика“, 79005,
м. Львів, вул. Івана Франка, 61, оф. 299 а;

termoakustyka@rambler.ru (ліцензія МПІСПУ АВ № 547368).
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Редакція послуговується Проєктом нового
українського правопису. Редакція залишає
за собою право літературного редагування,
скорочення текстів. Листи, рукописи, ілюстрації
не рецензуємо і не повертаємо. 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 Анни ГЕРИЧ.
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