
освітній студентський тижневик #22-23 [2782-2783] 30 серпня – 5 вересня 2012

6 18 21
Львівська  
політехніка  
виконала 
держзамовлення

Підсумки літа: 
і добрі справи, 
і відпочинок, 
і молитва

Де поїсти: поради 
першокурсникам 
досвідченого  
студента

Путівка на острови знань.  
Все вКЛЮЧено!



2 ч. 22-23 (2782-2783)
30 серпня — 5 вересня 2012

Юрій Баланюк, заступник голови Колегії та профкому студентів 
і аспірантів Львівської політехніки:

„Освічені люди мають більше можливостей“
Дуже високий рівень знань людей з вищою освітою в Японії. 
Але є також країни, у яких люди з вищою освітою мають невисокий 
рівень знань. Обов’язковою є вища освіта для людей, які прагнуть 
здобути якісну освіту і мають певні обдарування, а не для тих, чиї 
батьки переконують їх, що це престижно. Вища освіта дає більше 

можливостей і шансів ширше та якісніше реалізувати себе. Однак варто зважати і на 
потреби держави, тенденції на ринку праці.

Владислав Котубей, студент першого курсу Інституту геодезії  
Львівської політехніки:

„Хочу працювати не за професією“
Не впевнений, чи зможу використати в майбутньому свою вищу 
освіту. Я хотів навчатися на архітектурі, та не вступив на державну 
форму навчання. Тому вибрав „б’юджетне“ місце в Інституті гео-
дезії. Буду навчатися у двох інститутах — на архітектурі залишаюся 

заочником. А в планах третє: мрію заснувати власний бізнес (наприклад, ресторанний).

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

[Ваша ДумКа]

Ірина Юрків, студентка першого курсу Інституту хімії та хімічних 
технологій Львівської політехніки:

„Мрію стати науковцем“
Без вищої освіти важко знайти добру роботу і дати собі раду в су-
часному світі. Кожен випускник школи має до чогось нахил. Даль-
ше профільне навчання розвиває його, а вища освіта поглиблює 
знання, розширює світогляд. Любов до хімії маю зі школи, тому 
професію обирала за покликанням, не цікавлячись ситуацією на ринку праці в Україні. 
Наразі налаштована не зупинятися на маґістратурі, мрію стати справжнім науковцем.

Чи вища освіта є обов’язковим атрибутом  
для молодого українця?

Офіційно стати студентом —  
це досягнення, але пам’я-
тайте, що воно відносне. 
Це тільки перший крок, 
а щоб піднятися, скажімо, 
на Говерлу, означає, що 
попереду ще сотні кроків, 
і стежка ставатиме щораз 
вужча та стрімкіша. Тож 
треба бути наполегливим, 
вправним і готовим до праці, 
щоб зазнимкуватися у чорній 
мантії, весело підкинувши 
догори конфедератку.

Не хотілось би на День 
знань — про сумне, однак 
ніде правди діти: не всі люд-
ські сходження на гору є вда-
лі. Та й часом через кілометр 
шляху питаєш себе: „Куди це 
я взагалі подерся?“. Хтось, 
всупереч перешкодам і втраті 
азарту, все ж доводить по-
чату справу до кінця, дочитує 
до останньої сторінки навіть 
нецікаву книжку і… довча-
ється всі п’ять-шість курсів, 
знаючи, що ніколи не люби-
тиме роботи за спеціяльніс-
тю. А хтось повертається до-
дому з півдороги на Говерлу, 
усвідомивши, що насправді 
мріє про море… Бо в житті 
є обов’язки — це те, чого не 
можна порушувати, а є тим-
часові захоплення, чужі 
впливи і переконання, чиїсь 
уявлення, як воно має бути… 
Все це треба навчитися роз-
різняти, бо „те, яким курсом 
ви рухаєтеся, значно важли-
віше, ніж ваша швидкість“ 
(Стівен Кові).

у збільшенні кількости укра-
їнських вишів, а відповідно 
й зростанні числа громадян 
із вищою освітою фахівці 
бачать не тільки позитив. 
До прикладу, перенасичено 
ринок праці в нашій державі 
економістами і юриста-
ми. А проте диплом про 
вищу освіту, здається, стає 
невід’ємним атрибутом не 
лише претендентів на певну 
вакансію, а й молодої люди-
ни, яку ви відрекомендували 
мамі своїм нареченим  
чи нареченою.

Дарія Павлій, студентка першого курсу Інституту архітектури  
Львівської політехніки:

„Орієнтуюся на Захід“
Вища освіта потрібна не кожному. Адже є професії, які не перед-
бачають п’яти років навчання в університеті. Деякими спеціяль-
ностями, як юристи, економісти, ринок праці в Україні вже пере-
насичений. Дизайнер — доволі затребувана та високооплачувана 

в світі професія. Думаю, я у виборі не помилилася. Не знаю, чи хочу працювати в Україні. 
Наразі орієнтуюся на Захід. Знаю англійську мову, хочу вивчити французьку.

Оксана Ковальчук, студентка першого курсу Інституту прикладної 
математики та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„Людина має стати фахівцем“
Я вже пробувала шукати роботу, не маючи вищої освіти. Це важко. 
Тому вважаю, що кожній людині потрібна вища освіта. Навіть для 
саморозвитку. Я знаю, що спеціялісти з ІТ-технологій затребувані 
в сучасному світі. До того ж відчуваю, що це моє.
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З нагоди Дня молоді заступникові головного редак-
тора, редакторові відділу молоді, сім’ї та спорту студент-
ського освітнього тижневика „Аудиторія“ Наталії Павли-
шин вручили грамоту від імени голови ЛОДА Михайла 
Костюка за активну громадську діяльність, культурно-
просвітницьку роботу серед молоді, вагомий особистий 
внесок у розвиток молодіжного руху на Львівщині.

фотофакти

Нагорода для „Аудиторії“ Політехівське подвір’я ― 
в кольорах

Упродовж літа значних наочних позитивних змін за-
знали навчальні корпуси та територія Львівської політехні-
ки: відбулися більші і менші ремонти, оновлено сходинки 
біля студентського комбінату харчування, а також нового 
вигляду набрала центральна площа перед головним 
корпусом університету, на вул. Бандери, 12 ― майстри 
замостили її двоколірною бруківкою. Про те, хто був серед 
ініціяторів, а хто втілював ідеї, що конкретно зроблено, 
читайте в наступному числі „Аудиторії“.

А. Г.

Мабуть, нікому не варто до-
водити, що 1 вересня — це по-
справжньому всенародне свя-
то. Це — порив молоді до нових 
відкриттів, початок осяйного 
й нелегкого шляху до знань, 
наукового розуміння й бачен-
ня навколишнього світу та нас 
сущих у ньому.

Сьогодні, як ніколи, зростає 
попит на вищу освіту, на сучасні 
професії, пов’язані з новітніми 

наукомісткими технологіями, яких потребує ринок праці. 
А для цього, крім фахових знань, перед вами, шановні сту-
денти, постає відповідальне завдання — насамперед сфор-
мувати свою особистість. Особистість, яка творчо мислить, 
прагне пізнавати незвідане, спроможна поставити перед 
собою досяжну мету й неодмінно домогтися її.

Я з радістю хочу констатувати, що за підсумками цьо-
горічної вступної кампанії наша політехнічна родина попо-
внилася більшою кількістю студентів, ніж торік. Тішить і те, 
що серед них — понад 460 золотих та срібних медалістів, 
чимало переможців всеукраїнських учнівських олімпіяд. 
Сподіваюся, що вони підтвердять успіхами у навчанні 
(а вчитися у нас нелегко) істинну пробу свого шкільного 
золота і срібла.

Крім цього, у студентську сім’ю Львівської політехніки 
влилися понад 400 студентів коледжів, котрі працюють із 
нашим університетом за єдиними навчальними планами. 
Характерною особливістю вступної кампанії 2012 року стало 
те, що за багатьма напрямами підготовки помітно зросли 

прохідні бали. Та, незважаючи на це, ми здобули високий 
рейтинговий показник, посівши п’яте місце серед найкращих 
українських вишів. Конкурс у нас становив 12 осіб на місце.

Великий український світоч, наш славний земляк Іван 
Франко, людина, яка все життя не переставала вчитися, котра 
вільно володіла 14 мовами й перу якої належали сотні геніяль-
них літературних творів і наукових трактатів, пророче називав 
головними рушійними силами суспільного прогресу — Дух, 
Науку, Думку й Волю. Саме це залишається надзвичайно 
актуальним і зараз — у час, коли ми розбудовуємо свою не-
залежну, вільну й суверенну европейську державу Україну.

Звертаюся у цей урочистий день насамперед до першо-
курсників. Сьогодні ви отримали змогу навчатися в одному 
з найкращих і найпрестижніших університетів України — 
славній академічній Львівській політехніці, якій цьогоріч 
виповнюється 168 років. Пишайтеся тим, що ви увійшли 
у дружну й згуртовану політехнічну родину, бережіть і при-
множуйте її традиції та надбання.

З усією теплотою серця висловлюю слова подяки нашим 
викладачам за їхню щоденну творчу працю. Вітаю й батьків 
наших вихованців, зичу їм терпеливости й порозуміння 
зі своїми нащадками.

Бажаю всім студентам великого натхнення на шляху під-
корення нових вершин знань, наполегливости й терпіння, 
мудрости й розважливости! Переконаний, ваші здібності, 
талант, високі патріотичні почуття стануть запорукою успіхів, 
котрими пишатиметься Батьківщина.

Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету 

„Львівська політехніка“,
голова ради ректорів Львівщини, професор

З Першим вересня, з Днем знань!
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наукові зустрічі

Влітку у Львівській політехніці відбувся міжнародний семінар із поважним представництвом — на ХІІІ конґрес 
Европейської звукохімічної асоціяції („european Society of Sonochemistry“ (eSS-13)) зібралися науковці 

з 20 країн світу (найбільше з україни — 16 та з Франції — 22). Загалом учених, які займаються цією галуззю, 
у світі налічується близько 250

Звукохіміки світу з’їхалися в Україну
У Політехніці —  
вже 22 Почесні  

доктори
Яскравою подією на конґресі стало 

урочисте засідання Вченої ради, на 
якій знаного у світі фахівця в галузі 
звукохімії професора університету 
Ковентрі (Ве ли ко британія) Тімоті 
Дж. Мейсона було відзначено почес-
ним званням — Doctor honoris causa 
Львівської політехніки. До речі, ця інав-
ґурація відбулась через 100 років після 
присудження цього почесного зван ня 
Марії Склодовській-Кюрі.

66-річний учений — президент 
Европейської звукохімічної асоціяції, 
яку він створив у 1988 році. Нині він 
очолює звукохімічний науковий центр, 
автор 15 книг і 40 монографій, понад 
250 наукових статей.

Зі Львівською політехнікою бри-
танського дослідника пов’язують 
роки спільної праці. Саме завдяки 
йому вчені університету брали участь 
у роботі багатьох між народних науко-
вих форумів, на яких виступили з 35 
допо ві дями.

― В 1991 чи 92 році завдяки угоді 
про співпрацю з Університетом Ко-
вентрі Львівська політехніка змогла 
взяти участь у конкурсі (необхідною, 
але не єдиною вимогою було дві уго-
ди про співпрацю з вишами Західної 
Европи) та отримати темпус-грант 
для видання підручників із вивчення 
англійської мови, — розповів один із 
промоутерів „номінанта“, завідувач 
кафедри загальної хімії ІХХТ професор 
Володимир Старчевський. — Крім 
цього, Тім Мейсон завжди допо-
магав підшуковувати спонсорів для 
українських учасників звукохімічного 
конґресу.

Під час перебування у Львові 
у 1992 році професор Тімоті Дж. Мей-
сон прочитав цикл лекцій та подарував 
Політехніці сучасний ультразвуковий 
генератор, яким працівники та сту-
денти користуються і сьогодні. Він же 
активно сприяв тому, щоб черговий 
конґрес Европейської звукохімічної 
асоціяції відбувся цього року у Львів-
ській політехніці.

Вперше у Львові
В Україні перший конґрес „Акустич-

на кавітація й застосування ультразвуків 
у хімічній технології“ відбувся 1985 року 
у Славському. Четверо науковців із орг-
комітету цієї першої конференції стали 
членами Европейської звукохімічної 
асоціяції — світлої пам’яти професор 
Євген Мокрий зі Львівської політех-
ніки, професор Володимир Абрамов 
з Москви, професор Ніколай Дєжку-
нов (Білорусь), професор Володимир 
Старчевський — тоді вчений секретар 
конґресу. Починаючи з першого кон-
ґресу, котрий Асоціяція на чолі з Тімоті 
Мейсоном організувала в 1989 році, 
вони брали участь у всіх конференціях.

― Коли я пішов працювати в гімна-
зію, пропустив (не займався на той час 
тою тематикою) кілька конґресів. На 
жаль, на 11 і 12 я їхав уже без професо-
ра Мокрого, — розповідає Володимир 
Людвикович. — Але Євген Миколайо-
вич завжди мріяв провести такий семі-
нар у Львові. На ХІІ конґресі у Греції 2010 
року було три пропозиції щодо місця 
проведення — Санкт-Петербург (Росія), 
Авіньйон (Франція), Львів (Україна). Із 
9 голосами проти 6 Україна перемогла 
Францію. Відтак у вітальному слові 
Тімоті Мейсон на початку програми за-
значив, що „ми вперше проводимо цей 
кон ґрес за межами Західної Европи“.

А в Авіньйоні, за рішенням на-
уковців, відбудеться наступний, чо-
тирнадцятий конґрес звукохіміків. 

Літня школа наступного року (кінець 
травня), де всі провідні вчені галузі 
виступають як волонтери, відбудеться 
в Турині (Італія). Студенти та аспіранти, 
котрі займаються цією доволі вузькою 
галуззю хімії, мають пільги — Европей-
ська звукохімічна асоціяція частково 
покриває молоді оргвнески для учас-
ти в конґресі, а під час літньої школи 
оплачує все, крім дороги.

― Цього року на семінарі був без-
пре це дентний випадок — профе сор 
Пандіт з Індії читав лекцію (45 хви лин) 
в режимі онлайн. Зв’язок був бездоган-
ний, однак Асоціяція вирішила надалі 
відмовитись від таких варіянтів. Адже 
конференція — це не лише доповіді, 
це обмін інформацією, знайомства, 
налагодження контактів, спілкуван-
ня, — зауважив професор Володимир 
Старчевський.

За три найкращі доповіді на ХІІІ 
конґресі вручили призи — „путівники“ 
зі звукохімії, де зібрано близько 18 
оглядових статей провідних учених 
галузі. Ще три книжки зі звукоелек-
трохімії науковці привезли зі собою 
і вручили за три найкращі стендові 
доповіді студентам та аспірантам.

Тімоті Мейсон за півтора року йде 
на пенсію. Тому на ХІІІ конґресі обрали 
президента номіні, який, очевидно, 
виконуватиме обов’язки президента 
Асоціяції під час XIV конґресу, — де-
кана хімічного факультету Джанкарло 
Кравотто в Трієсті (Італія).

Тетяна ПАСОВИЧ
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співпраця
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Улітку в Політехніці від булося під
писання рамкової угоди про 

співпрацю між університетом та 
енергетичною компанією ДТЕК. До
мовилися про цільову під готовку 
фа хів цівенергетиків, але сторони 
пе ре конані — це лише початок. Для 
студентів угода передбачає навчання 
за спеціяльною програмою, стипен
дію та можливість практикуватись 
і працевлаштуватись у структурах 
компанії, для університету — перспек
тиву оновлення матеріяльнотехнічної 
бази і під тримку наукових роз робок, 
ну а компанія прагне забезпечити собі 
„надійний кадровий резерв“.

Угода передбачає адаптацію нав-
чальних програм університету до по-
треб ДТЕК — компанії, яка є енер-
гетичним під розділом фінансово-
промислової групи „System Capital 
Management“ та інтегрує вугледобувні, 
енергогенеруючі та дистрибуційні під-
приємства. До кооперації з вишами 
ДТЕК спонукав брак висококласних 
фахівців:

— Ми хочемо, щоб, при йшовши 
в компанію, випускник був повністю 
готовий до роботи — не новина, що між 
сучасною бізнес-організацією і на-
вчанням у виші є помітний роз рив. По-
требуємо ініціятивних молодих людей, 
які знають українську, англійську мови, 
можуть пра цю ва ти на сучасному облад-
нанні, готові вчитися впродовж усього 
життя… Роз уміючи, що без інвестицій 
в освіту ми будемо змушені постійно 
витрачати час і ресурси на доучуван-
ня молодих кадрів, ми у 2009 році 
започаткували співпрацю з вишами. 
Плідно працюємо з такими закладами, 
як Донецький національний технічний 
університет, Національний гірничий 

університет у Дніпропетровську та КПІ. 
Минулого року отримали перший 
результат — нині 35 випускників цих 
трьох вишів працює в структурних 
під розділах ДТЕК. Під писання дого-
вору зі Львівською політехнікою роз-
глядаємо як перший і дуже важливий 
крок — хочемо, щоб наші стосунки були 
довгострокові, плідні та серйозні, — 
зазначив під час під писання угоди ди-
ректор з управління персоналом ДТЕК 
Олександр Кучеренко.

Як він пояснив, за рік-півтора до ви-
пуску, на бакалавраті, комісія — пред-
ставники вишу і компанії — набирає 
кращих студентів і формує групу. Ці 
спудеї навчаються за спеціяльною 
програмою, отримують стипендію (ти-
сяча гривень на місяць) і набувають 
максимум практичних навиків на ба-
зах компанії. ДТЕК планує щороку 
брати на роботу 25 – 30 фахівців. Крім 
під готовки кадрів, компанія також 
вкладає в матеріяльно-технічну — 
комп’ютерну, лабораторну — бази 
вишів: на сьогодні роз мір таких інвес-
тицій становить понад 3 млн грн.

Цільове навчання й практика, онов-
лена база, як наголосив перший про-
рек тор Політехніки професор Володи-
мир Павлиш, дасть змогу студентам 
швидше адаптуватися до майбутньої 
роботи і під вищити власну конкурен-
тоспроможність. Проректор висло-
вив сподівання, що наступну зустріч 
із представниками ДТЕК при святять 
роз витку науки в галузі енергетики. 
Власне, під тримка наукових роз ро-
бок — це один із ймовірних напрямів 
співпраці між вишем і компанією (нині 
на її базі активно працюють науковці 
Національного гірничого уні вер ситету).

Ірина ШУТКА

Політехніка готуватиме 
енергетиків для ДТЕК

коротко

З 1 вересня 2012 року зростуть 
мінімальні стипендії для учнів 
Пту, вишів, а також стипендії 
для дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування. 
Про це йдеться у відповідній поста-
нові Кабінету Міністрів від 25 лип-
ня цього року. Зокрема, студенти 
вишів III–IV рівнів акредитації отри-
муватимуть 730 грн. на місяць.

Першого заступника міністра соц-
політики Василя Надрагу звіль-
нили за недоплату студентам 
стипендій. За словами Прем’єра 
Миколи Азарова, саме Надрага 
допустив виникнення проблем 
із виплатою стипендій. Натомість 
студентам пообіцяли відшкодувати 
різницю за знижені стипендії, якщо 
будуть відповідні звернення від 
навчальних закладів.

міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту планує підвищити про-
хідний бал зовнішнього неза-
лежного тестування з конкурсних 
предметів для участи у вступній 
кампанії 2013 року. Про це під 
час прес-конференції сказав 
заступник директора департа-
менту вищої освіти міністерства 
Микола Фоменко. При цьому він 
повідомив, що цього року бар’єр 
у 420 балів подолали майже 
70 % абітурієнтів. А це свідчить 
про необхідність підвищення 
якости освіти у школах.

Наразі питання про переведен-
ня вищих навчальних закладів 
на реґіональну мову не виникає. 
Про це сказав заступник дирек-
тора Департаменту вищої освіти 
МОНМС Микола Фоменко. Чинов-
ник не заперечує, що воно може 
виникнути, однак спричинить ряд 
проблем: від кадрових і освітніх 
до фінансових.

у другій половині листопада запла-
новано приїзд до Львова ректорів 
та проректорів вищих навчальних 
закладів Канади, щоб налагодити 
співпрацю з вишами Львівщини. 
Про це повідомляє прес-служба 
Львівської облдержадміністрації. 
Канадські освітяни робитимуть 
акцент на стратегічне партнерство 
через обмін інформацією та ство-
рення мереж.

За матеріялами інформаґенцій
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абітурієнт-2012

Вступну кампанію виручила 
університетська система „Абітурієнт“

Львівська політехніка, як і зага
лом усі виші України, цього року 

знову при йняла до своїх лав нове 
студентське поповнення. Про те, як 
проходила вступна кампанія у Львів
ський політехніці, хто при йшов до 
неї на навчання роз мовляємо з від
повідальним секретарем При й
мальної комісії Олегом Давидчаком.

— Олеже Романовичу, цього року до 
Львівської політехніки знову подано 
багато заяв від абітурієнтів. Скіль
ки їх було?
— Загалом ми при йняли при близно 
32 тисячі заяв від 13 тисяч вступників.

— Така  велика  кількість  заяв  дає 
можливість нормально, безболісно 
виконати державне замовлення?
— На жаль, не дає. Вступник подає 
заяви у п’ять різних вишів України, 
потім слідкує в якому із них має шанс 
навчатися за державний кошт. Тоді, за-
звичай, обирає столичний виш, який, 
як йому видається, най кращий. Отак 
кращі студенти опиняються у вишах, 
які мають вищий рейтинг. В той же час 
його заява лежить і в инших чотирьох 
вишах, і перешкоджає потенційним 
абітурієнтам брати участь у конкурсі.

— Часто трапляється, що напрями 
під готовки абітурієнти обирають 
кардинально різні за фаховим спря
муванням. Виглядає, що така широ
ка „палітра“ вибору спеціяльности не 
завжди йде на користь того чи иншо
го абітурієнта, бо ж не можна мати 
нахил водночас до різного фаху…
— Справді, є різні категорії вступни-
ків. Якщо він знає ким хоче бути, то 
подає заяви на споріднені напрями 
під готовки у різні виші, бо бачить себе 
саме таким фахівцем. Проте таких 
є небагато. Більшість же має за мету 
просто навчатися на державному фі-
нансуванні, не платити за навчання, 
отримувати стипендію, а вже обраний 
фах їх цікавить менше. До при кладу, 
цього року один із абітурієнтів вступив 
до нас на напрям під готовки „будівни-
цтво“, ми його зарахували. В той же 
час Міністерство освіти, науки, молоді 
та спорту продовжило термін при йому 
оригіналів документів до 15 серпня 
на ті місця, які залишилися вільні піс-
ля третьої хвилі рекомендованих до 

навчання і наш уже майже студент, за 
настійною порадою батьків, забрав 
документи і тепер опановуватиме ази 
медицини в одному з вишів України. 
І це при тому, що у роз мові зі мною 
хлопець насправді бачив себе лише 
майбутнім будівельником. Такий 
різношерстий вибір спеціяльностей 
загалом свідчить про не сформова-
ність самого абітурієнта. Вважаю, 
що це — недолік тієї ситуації, яка 
є в країні: в нас мала би бути менша 
кількість б’юджетних місць. Властиво 
й менша кількість випускників мала б 
вступати у виші. Адже є коледжі, тех-
нікуми, училища, які нині опинилися 
в гіршому становищі, бо ледь не всі 
випускники шкіл стають студентами 
вишів. Такого раніше не було.

— Який у Політехніці був прохідний 
бал?
— Прохідні бали на різні напрями 
під готовки були різні, залежно від 
місць державного замовлення: де їх 
було мало — він був вищий, і навпа-
ки. Прохідні бали під час першої хви-
лі при йому оригіналів документів на 
3 – 5 від сотків від різнялися від мину-
лорічних, на другій хвилі також. Тобто, 
зрештою, статистично прохідні бали 
мало чим від різняються від торішніх.

— У пресі писали, що у перші дні при
йому документів „зависла“ мережа 
Єдиної державної електронної бази. 
Чи вплинуло це на черги тих, хто хо
тів власноручно здати документи 
у При ймальну комісію нашого універ
ситету?

— Для вступників це не було перешко-
дою. А от для при ймальних комісій це 
створювало серйозні незручності, бо 
вони на свій страх і ризик були зму-
шені при ймати рішення самостійно 
і брати на себе певну від повідальність. 
У перші дні при йому документів у нас 
були черги. Однак, незважаючи на те, 
що міністерський сайт був заблокова-
ний, ми таки при ймали документи, 
користуючись своєю системою „Абіту-
рієнт“ за торішньою технологією, хоча 
це було певним порушенням правил 
при йому документів, а коли отримали 
доступ до міністерського сайту, внесли 
у нього свою інформацію. Крім цього, 
на початок вступної кампанії єдина 
база з питань освіти була не зовсім 
сформована і її удосконалювали разом 
із членами при ймальних комісій ви-
шів, які на від міну від програмістів, ма-
ють великий досвід у цьому питанні.

— Тож скільки першокурсників нав
чатиметься у нас на державному 
замовленні?
— 2326 — на денній формі навчання 
і 58 — на заочній. До слова, кількість 
державних місць на заочному нав-
чанні цього року дещо зменшено. 
Місця на державній формі навчання, 
по суті, залишилися такі ж, як і торік, 
враховуючи навіть і те, що десь їх 
стало менше, а десь — більше. Так, 
збільшено кількість місць на напрямі 
під готовки „хімічна технологія“, на де-
які комп’ютерні напрями під готовки. 
Цього року маємо новий напрям під-
готовки „туризм“, де навчатиметься 
25 першокурсників за кошти держав-
ного бюджету. На окремі економічні 
напрями, навпаки — зменшено набір 
студентів від 5 до 10 від сотків.

— Профільне міністерство продов
жило дні при йому оригіналів у виші, 
котрі не добрали студентів, але від 
того страждають і ті виші, котрі 
вже під писали накази про зарахуван
ня на перший курс…
— Звичайно, вишам, котрі не добрали 
першокурсників, це полегшує роботу, 
а нам створює певні проблеми, адже 
ми виконали державне замовлення, 
а деякі абітурієнти забирають свої оригі-
нали від нас і йдуть до инших вишів. Тож 
ми, виконавши державне замовлення, 
змушені автоматично продовжувати 
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на старті

вступну кампанію із врахування вивіль-
нених б’юджетних місць.

— На які напрями під готовки у нас 
були най більші конкурси?
— Найбільший конкурс був на на-
прям під готовки „правознавство“, бо 
там було лишень 15 б’юджетних місць, 
а заяв — понад тисячу. Був великий 
конкурс і на напрям „туризм“, Попи-
том користувалися класичні економіч-
ні напрями, комп’ютерні напрями, на 
яких було мале державне замовлення. 
Традиційно багато абітурієнтів хотіли 
навчатися в Інституті архітектури.

— На Вашу думку, Політехніка цього 
року поповниться добрими студен
тами?
— Сподіваюся, що навчатимуться у нас 
цього року сильні студенти, хоча й слаб-
ших не бракуватиме. Все залежить 
від напрямів під готовки. Скажімо, на 
окремих комп’ютерних напрямах під-
готовки, економічних спеціяльностях, 
архітектурі прохідні бали були висо-
кі і навіть вищі, ніж торік. Цього року 
творчий конкурс на архітектурі засвід-
чив високу під готовку абітурієнтів з про-
фільних предметів. Із впевненістю можу 
сказати, що Інститут архітектури матиме 
кращих першокурсників, ніж торік.

— Як пройшов при йом вступників 
у наших коледжах?
— Державне замовлення вони вико-
нали і проблем із набором вступників 
у них не було.

— Олеже  Романовичу,  це,  власне, 
перша Ваша вступна кампанія. Яка 
вона для Вас була?

— Важка. Не побажав би ближньо-
му такої роботи. Та нині від повідаю саме 
за цю ділянку роботи, тож маю робити 
її якісно, адже від злагодженої роботи 
При ймальної комісії залежить перше 
(чи не най головніше) враження про 
університет у наших першокурсників.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН

Цього року перші за студентські 
лави сядуть першокурсники: від 

3 до 16 вересня викладачі допомо
жуть їм згадати шкільний матеріял 
із фундаментальних наук. Також 
3 вересня продовжать навчатися 
й ма ґістри та спеціялісти першого 
року навчання. Загалом же офіційно 
навчання першого семестру у бака
лаврів розпочнеться 17 вересня і за
вершиться 9 лютого 2013 року.

Якщо торік у студентів модулі були 
„плаваючі“ і проходили під час навчаль-
ного процесу, то цього року перший 
модуль відбудеться 19 – 25 листопа-
да (в архітекторів — 12 – 18 листопада). 
Після зимових канікул, які триватимуть 
з 31 грудня по 6 січня, розслаблятися 
не варто, бо вже 21 січня стартує дру-
гий модуль, який триватиме до 27 січ-
ня. В архітекторів він проходитиме 
14 – 20 січня. А вже з 28 січня розпо-
чнеться зимова сесія. Скласти всі іспити 
треба до 10 лютого, бо ж із наступного 
дня розпочнеться другий семестр, який 

завершиться 29 червня. Під час друго-
го семестру вас чекає ще два модулі: 
третій — 8 – 14 квітня (в архітекторів — 
1 – 7 квітня) і четвертий — 10 – 16 черв-
ня (в архітекторів — 3 – 9 червня). 
Весняна сесія вступить у свої права вже 
з 17 червня і завершиться в останній 
день місяця.

Бакалаври-випускники зимову се-
сію складатимуть 28 січня — 1 лютого. 
Після коротких канікул вони розпо-
чнуть навчання 11 лютого. Випускну 
сесію складатимуть 15 – 21 квітня. 
Далі на них чекають переддипломні 
практики, написання бакалаврських 
робіт і їх захист. Загалом навчання 
бакалаври завершать теж 29 червня.

У спеціялістів і маґістрів першого 
року навчання зимова сесія проходи-
тиме 24 грудня — 27 січня (з перервою 
на новорічні канікули). Після сесії — 
ще одні короткі канікули і знову — на-
вчання. Далі — 27 травня — 23 червня — 
остання у їхньому студентському житті 
сесія. Спеціялістів і маґістрів другого 
року навчання чекають переддипломні 

практики, виконання дипломних про-
єктів та маґістерських робіт і наприкінці 
цього року — захист своїх напрацювань 
перед членами ДЕКу.

Маґістри і спеціялісти ІНЕМ, які 
навчаються лише рік, зимову сесію 
складатимуть від 10 грудня до 13 січ-
ня 2013 року. Після семитижневого 
навчання у другому семестрі весняна 
сесія у них проходитиме з 4 до 16 бе-
резня. Ще тиждень спудеї матимуть 
на вирішення своїх сесійних про-
блем (якщо такі будуть). Далі їх чекає 
восьмитижнева переддипломна прак-
тика. Захищати свої дипломні проєкти 
економісти будуть 17 – 30 червня.

І хоча цей навчальний рік не буде 
такий напружений, як торік, сумлінно 
ставитися до своїх обов’язків студен-
там варто вже з першого навчального 
дня, адже будь-яку роботу (навчання), 
треба виконувати так, аби не переро-
бляти її двічі. Дерзайте, творіть своє 
майбутнє вже сьогодні. І хай щастить 
вам на цьому шляху!

Катерина ГРЕЧИН

Новий навчальний рік розпочався!
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на допомогу першокурсникові

доброчинність

У Львівській політехніці 
завершилась акція „По

даруй дитині книгу“.

Доброчинний збір літе-
ратури для дітей українських 
шкіл та пунктів вивчення укра-

їнської мови в районах, де 
мешкають українці, виселені 
на північ Польщі під час акції 
„Вісла“, ініціювала доцент 
кафедри інженерної геоде-
зії ІГДГ, голова Львівського 
астрономічного товариства 

Любов Янків-Вітковська. Ре-
дакція „Аудиторії“ охоче під-
тримала благородний почин 
та організувала у своїх при мі-
щеннях при ймальний пункт.

Завдяки активності полі-
техніків та всіх небайдужих 
(серед яких представники 
инших вишів, бібліотек і всі 
охочі) зібрано майже 2000 
книг — художня літерату-
ра для дітей та науково-
методичні видання для 
педагогів. Понад 500 книг 
при значені для студентства 
і викладачів університетів, 
де від крито напрям „Укра-
їністика“. Це сприятиме за-
початкуванню в бібліотеках 
таких університетів куточ-
ка чи центра української 
книги.

В останню суботу липня 
книги помандрували до 
Польщі. Любов Янків-Віт-
ков ська, Генеральний кон-
сул України у Ґданську (Рес-
пу бліка Польща) Мирон 
Янків, керуючий справами 
університету Роман Корж 
та начальник від ділу мо-
лодіжної політики Володи-
мир Залуцький від правили 
мікроавто бус із українською 
літературою від головного 
корпусу Політехніки в на-
прямку польського кордону. 
Від так українські діти в Поль-
щі вже мають можливість 
гортати сторінки навчаль-
них та художніх видань, які 
ми всі спільними зусиллями 
зібрали для них.

Тетяна ПАСОВИЧ

Українська книжка — дітям у Польщі

Після посвячення у сту
денти з вересня для 

пер шо курсників почина
ється справжнє навчання. 
Традиційно для доброго 
результату (а від так і для 
отримання стипендії, яку 
платять при середній оцін
ці не менше 4,75, а в Полі
техніці за щонайменше 85 
балів у рейтингу) не достат
ньо лише конспектів, високі 
оцінки вимага ють ґрунтов
них знань, а від так потребу
ють під руч ників.

У сучасну ком п’ю те ри зо-
вану еру багато навчальної 
літератури можна знайти 
в інтернеті. У Львівській полі-
техніці для цього ще більше 
можливостей: на території 
університету кожен студент 
має безоплатний доступ 
до безлімітного інтернету 
впродовж усього робочо-
го дня (в Інформаційно-
навчальному комп’ютер но-
му комплексі студенти ма-
ють доступ також до прог-
рамного забезпечення та 
до цифрових джерел ін-

фор мації (посібники, під-
ручники в електронному 
вигляді, науковий архів, 
автореферати тощо), а в го-
ловному, 4 та 5 корпусах 
є бездротовий доступ до 
мережі), а в гуртожитках до 
кожної кімнати за літо було 
під ведено щонайменше дві 
точки доступу до мережі 
(оплата цієї послуги вхо-
дить у плату за гуртожиток). 
Крім цього, у Віртуальному 
навчальному середовищі 
міститься багато навчальних 
дисциплін, завдяки чому 
студенти можуть онлайн 
спілкуватися з викладачем 
та виконувати завдання.

Можливість доступу до 
мережі та її ресурсів, до 
електронного методичного 
забезпечення, а також адре-
су електронної поштової 
скриньки (саме через неї 
здійснюватиметься робота 
з Віртуальним навчальним 
середовищем, доступ до 
си стеми потокового ком п’ю-
терного тестування Open-
test упродовж усіх років 
навчання в університеті) 

першокурсники отримують 
автоматично — разом зі сту-
дентським квитком. Логін 
кожного першокурсника 
буде внесено в базу даних 
та синхронізовано з систе-
мою електронної реєстрації 
користувачів.

Крім того, з 1 курсу від-
бувається знайомство з біб-
ліотекою, де книжку можна 
взяти в руки і погортати. 
На віть якщо в майбутньому 
не збираєтеся туди ходи-
ти, записатись у бібліотеку 

варто — першокурсників 
на 90 % забезпечують нав-
чальною літературою. „Пер-
шачки“ мають можливість 
отримати читацькі квитки 
від повідно до графіка — що-
дня у вересні в при міщенні 
на Митрополита Андрея, 1 
в читачі записують першо-
курсників різних інститутів. 
Читальні зали бібліотеки 
працюють з 10 до 18 в будні 
дні, в суботу — до 16.00.

Тетяна ПАСОВИЧ

Навчання починається з бібліотеки
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Доки студенти насолоджувались 
продовженими через Еврочемпі

онат канікулами, школярі, котрі цікав
ляться технічними напрямами, мали 
нагоду скористатися можливостями 
Львівської політехніки. Романтичні 
любителі зоряного неба стали учасни
ками конкурсу дитячого малюнка на 
космічну тематику, а більш практичні 
„технарі“, котрі не проти „поколупа
тись“ у автономних механізмах, взяли 
участь у літній школі робототехніків.

Вище неба
Львівське астрономічне товариство 

у перший день астрономічного літа 
(день літнього сонцестояння) тради-
ційно проводить наукові семінари та 
організовує різноманітні акції з метою 
популяризації астрономії та науки про 
космос. Цього року після семінару, на 
якому львівські науковці обговорю-
вали дослідження космосу, від булось 
під ведення під сумків конкурсу дитя-
чого малюнка на космічну тематику 
(до 50-річчя першого польоту людини 
в космос).

Учасниками конкурсу в різних ві-
кових категоріях могли бути всі охочі 
школярі.

— Спочатку ми планували під вес-
ти під сумки на День космонавтики, 
але затягнули конкурс трошки дов-
ше — сподівалися, що над ійде більше 
малюнків, — роз повідає завідувач 
астрономічної обсерваторії універси-
тету професор Степан Савчук. — Але, 
напевно, ми замало інформували всіх 
про нього. Робіт при йшло небагато. 
Однак ті, які над ійшли на конкурс, — 
чудові. В кожному малюнку є ідея 
і мрія.

За рішенням журі, переможцями 
у конкурсі на космічну тематику ста-
ли: у молодшій групі — Ігор Петрик 
(м. Львів), у старшій групі — Ілько 
Петрик (м. Львів), Юрій Шиняєв (с. Ла-
паївка), Роман Сподар (м. Винники).

За словами голови Львівського 
астрономічного товариства, доцента 
Політехніки Любові Янків-Вітковської, 
робота переможця у молодшій групі 
містить усі елементи космосу, косміч-
ні кораблі, правильно намальовані 
кольори планет. Робота його брата 
Ілька — „доросліша“, тут правильно 
від ображено космос, адже він не 
є темний, а кольоровий.

Всі переможці отримали грамоти 
й подарунки, а їхні роботи експонувати-

муться в при міщенні обсерваторії (піс-
ля ремонту). Любов Янків-Вітковська 
також роз повіла їм історію астроно-
мічної обсерваторії та ознайомила з су-
часними науковими дослідженнями 
вчених обсерваторії. Вона при пускає, 
що з часом ці школярі стануть навіть 
аспірантами Інституту геодезії.

Їдемо в Карпати

Юні робототехніки (27 школярів 
із 17 областей України — при зери та 
переможці Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
з фізики, математики та інформатики, 
а також Всеукраїнської олімпіяди 
з робототехніки, учні, які цікавляться 
конструюванням та програмуванням 
роботів і свою майбутню професію 
мріють пов’язати з комп’ютерними 
та технічними науками) з 26 червня 
до 7 липня поєднували від починок із 
заняттями у Славську. Таку можливість 
учні МАН отримали не вперше.

— Наша Мала академія наук уже 
втретє проводить Всеукраїнську літню 
школу робототехніки, — роз повіла 
директор ЛОМАН Іванна Бородчук. — 
Національний центр МАН України 
організовує такі школи у різних напря-
мах — економіки, фольклору, фізики, 
математики, філології, мистецтва. 
Славське на Львівщині ми обрали 
невипадково. Там гарна при рода та 
чудові умови для поєднання навчан-
ня з від починком. Діти перебувають 
у пансіонаті „Бойківщина“ з хорошими 
умовами проживання.

Для проведення занять у школі за-
просили викладачів кафедри фотоніки 
Інституту телекомунікацій, радіоелек-
троніки та електронної тех ні ки Львів-
ської політехніки. Саме тут під керів-
ництвом доцента Василя Та та рина та 
завідувача кафедри професора Ярос-
лава Бобицького студенти 2 – 4 курсів 
готуються до змагань роботів (і часто 
перемагають).

Від так учасники літньої школи під 
час офіційного від криття в актовій залі 
Львівської політехніки мали нагоду 
брати участь у тренуванні автономних 
роботів кафедри фотоніки, які здо-
були цьогоріч Гран-прі в міжнарод-
них змаганнях „Роборейс“, а також 
від відати інформаційно-навчальний 
комп’ютерний комплекс університету.

Програма літньої школи дуже наси-
чена та цікава — екскурсії, мандрівки 
на при роду, інтелектуальні змагання. 
По закінченню літньої школи робото-
техніки діти отримали свідоцтва.

— Ми вважаємо, що школа має 
продовжуватись, тож не ставимо 
крапку по її закінченню. В нас є ширша 
мета — щоб у нашій країні зростали 
інженери-дослідники, власне, в галузі 
робототехніки, — сказав проректор 
з науково-педагогічної роботи По-
літехніки професор Дмитро Федасюк.

Директор Інтелектуального на-
вчально-наукового центру про фе сій-
но-кар’єр ної орієнтації Полі техніки 
Олександр За хар’яш запросив школя-
рів до занять у центрі.

Тетяна ПАСОВИЧ

для наймолодших

Літо з Політехнікою
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— У чому особливість цього науко
вого форуму? Чи задоволені Ви учас
тю в ньому?
Є.П.: У нашому науковому напрямі — 
вимірювання витрати та кількости 
плинних енергоносіїв, тобто потоків 
газу, нафти тощо — у світі проводять 
два потужні заходи. Це конференція 
„Флоумеко“ (Flowmeko), яку організо-
вує технічний комітет ICO щодва-три 
роки по всьому світі, та цей симпозіум 
у США, який відбувається кожні три-
чотири роки. Географія учасників цьо-
горічного симпозіуму була дуже ши-
рока: Австралія, Японія, США і Канада, 
Південна Америка й Центральна Евро-
па (Франція, Німеччина, Італія, Голлан-
дія, Бельгія). Приїхали також учасники 
з Чехії, а от з усього пострадянського 
простору — тільки ми.

На симпозіумі ми представили дві 
доповіді. Одна стосувалася системи 
автоматизованого розрахунку та проєк-
тування витратомірів плинних енергоно-
сіїв „САПР „Расход-Ру“. Вона атестована 
і сьогодні широко використовується 
в Україні, Росії, Казахстані. Тепер планує-
мо виходити і на Европу, Америку. Друга 
доповідь стосувалася проблеми визна-
чення похибок вимірювання витрати 
і кількости енергоносіїв, пов’язаних 
із температурними впливами. Наші до-
повіді сприйняли з великим інтересом, 
багато вчених були захоплені тим, яку 
об’ємну і потужну роботу ми викона-
ли. Вважаємо поїздку успішною, тому 
що вдалося досягти мети, яку стави-
ли перед собою: ми познайомилися 
й налагодили безпосередній контакт 
із видатними науковцями галузі — а це 
перспектива майбутньої співпраці.

Р.Ф: Зокрема познайомилися з 
док тором Майклом Рідером-Харрісом 
з На ціо наль ної інженерної лабораторії 
у Шотландії, автором міжнародного 
стандарту ISO 5167, який є базовим 
для вимірювання витрати плинних се-
редовищ за методом змінного перепа-
ду тиску. Також зустрілись із доктором 
Річардом Стівеном із Колорадського 
інженерного дослідного центру, він 
і був організатором симпозіуму. А ще 
поспілкувались із науковцями центру, 
навели контакти з колегами з Голлан-

дії, Німеччини, Японії. Їх зацікавили 
наші наукові результати — зараз ми 
в процесі електронного листування 
і хотіли б вийти на конкретні напрями 
спільної роботи.

Під час конференції паралельно 
проходила виставка обладнання для 
витратометрії: ми ознайомилися з ін-
фор мацією, поспілкувалися з пред-
ставниками компаній-виробників 
з усього світу. Також подали до пуб-
лікації декілька статей у провідний 
в галузі витратометрії журнал „Flow 
Measurement and Instrumentation“ 
(виходить у Швеції). Його занесено 
у наукометричну базу даних Scopus, 
у редколегії — провідні науковці з різ-
них країн, і публікація на його сторін-
ках свідчить про відповідний рівень 
науковців-авторів.

— Що найбільше зацікавило, за па
м’яталось, вразило Вас під час по
їздки?
Є.П.: Насамперед важливо, що участь 
у таких заходах дозволяє показати себе, 
свою роботу та її результати иншим, по-
бачити, як і над чим працюють вони, 
і зав’язати контакти з ними — з цього 
й починається будь-яка співпраця. На-
приклад, на симпозіумі ми домовили-
ся, що до нас на курси підвищення ква-
ліфікації приїдуть науковці-інженери 
з Канади. Сподіваємось, це стане по-
чатком дальшої сумісної роботи. Було б 
непогано скористатися й експеримен-
тальною базою іноземних колег. Ска-

жімо, у США є прекрасне обладнання, 
якого немає у нас: воно дуже дороге, 
і не кожна держава може собі дозво-
лити його.

Із чисто людських вражень: амери-
канці дуже привітні, симпатичні люди, 
багато посміхаються, охочі допомогти. 
Вільні у висловлюваннях і діях — від-
чувається свобода та задоволення 
від життя. З такими людьми й таким 
світом цікаво поспілкуватися. Осо-
бливо корисно туди поїхати молодим 
людям — щоб відчули і знали, до чого 
варто прагнути.

Р.Ф.: Моє найяскравіше вражен-
ня — від знайомства і спілкування 
з людьми, які є законодавцями моди 
у світі витратометрії, — це було дуже 
цікаво. Сподобалась гарна організа-
ція. Також спостеріг одну цікаву осо-
бливість: якщо в Европі на наукові 
форуми з’їжджаються власне вчені, 
то в Америці чи не всі професори при-
їхали зі своїми сім’ями. З одного боку, 
це добре, бо сприяє налагодженню 
суто людського контакту і дає можли-
вість показати світ рідним, але з ин-
шого, мабуть, трохи відволікає. Ми ж 
відпрацювали на повну і незважаючи 
на труднощі (зокрема важку й дале-
ку дорогу) своє завдання виконали. 
Приємні спогади залишилися і про 
Колорадо-спрингс — місто на зразок 
нашого Трускавця чи Моршина, з мі-
неральними джерелами. Хоч ми й не 
мали багато вільного часу, все ж озна-
йомились із тамтешньою природою, 
ландшафтом, життям. Там дуже спе-
котно, але все зроблено для того, щоб 
усюди — в приміщеннях, транспорті — 
людина почувала себе комфортно.

Науковці ІЕСК висловлюють вдяч-
ність Фонду  цивільних  досліджень 
та розвитку США (CRDF Global) і Дер-
жавному агентству України з питань 
науки,  інновацій та  інформатизації 
за надану  їм підтримку у відвіданні 
симпозіуму  в  США  (покриття  ви-
трат, пов’язаних з поїздкою та учас-
тю в симпозіумі, а також сприяння 
в оформленні віз).

Спілкувалась Ірина ШУТКА

наука без кордонів

у червні в Колорадо-спрингс (штат Колорадо, сша) відбувся 8-й міжнародний симпозіум з витратоме-
трії (International Symposium on Fluid Flow Measurement). у масштабному науковому заході взяли участь 

і політехніки — завідувач кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів професор Євген Пістун і до-
цент кафедри Роман Федоришин

У Колорадо-спрингс —  
джерела майбутньої співпраці
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Семінари-тренінги відбувалися що-
дня впродовж 11 – 22 червня. Акцент 
зробили на розвитку розмовних нави-
ків — годі не скористатися присутністю 
в Політехніці носія „живої“ англійської 
зі США — волонтера Корпусу Миру 
Байрона Вільямса. 

Спілкування викладачів із носієм 
мови, розвиток та удосконалення 
їхніх комунікативних вмінь і навичок, 
обмін досвідом — саме на це, за сло-
вами завідувача кафедри іноземних 
мов Наталії Мукан, і були спрямо-
вані тренінги. Викладач кафедри ІМ 
 Ірина Федьків, яка вела заняття, роз-
повіла:

— Мета курсу — підвищити, вдо-
сконалити мовленнєву компетенцію 
викладачів. Важливо, щоб, спілкую-
чись з носієм мови, вони могли її від-
чути, зокрема через ведення дискусій, 
обговорення актуальних суспільних 

проблем і питань, як-от виховання ді-
тей, сім’я, подорожі.

Темою одного із занять були по-
дорожі та їжа: спершу переглянули 
відео, потім говорили про незвичай-
ну їжу, традиційні страви української 
й инших кухонь. Цікаво, що Байрон 
Вільямс не тільки допомагає підівчити-
пригадати англійську політехнікам, але 
водночас вчиться у них української. 
Його привітність, простота, довкола-
мовні дотепи створюють невимушену 
атмосферу. Старший викладач кафед-
ри програмного забезпечення Павло 
Сердюк каже:

— Від цього курсу я просто в за-
хопленні. По-перше, мені подобаєть-
ся манера викладання Байрона: він 
безпосередній, робить різні експе-
рименти, як американець має чисту 
і природну вимову — його цікаво 
слухати і з ним цікаво спілкуватись. 

Крім цього, ми самі обрали теми для 
обговорення — і це теж великий плюс.

Павло вивчав англійську в школі, уні-
верситеті, на курсах, але переконаний, 
що знання іноземної треба постійно 
підтримувати й оновлювати. Тим часом, 
зауважує Ірина Федьків, колеги з ІКНІ 
та ІНЕМ її приємно здивували:

— Викладачі обох інститутів мають 
непоганий рівень, з ними можна обго-
ворювати різні питання. Й ком п’ю тер-
никам, і економістам — а ми зокрема 
працювали з викладачами кафедри ме-
неджменту і міжнародного підприєм-
ництва — потрібне знання англійської. 
До речі, як свідчить наша викладацька 
практика, студенти ІНЕМу — менедже-
ри, економісти — у знанні англійської — 
серед найсильніших.

Сторінку підготувала 
Ірина ШУТКА

Про таке навчання, здається, можна 
тільки мріяти: чудова природа і погода, 
позитивна атмосфера „Політехніка-2“ 
і турботливість його адміністрації. 
Крім природного довкілля, студентам 
особливо сподобалося „живе“ мовне 
середовище. З ними працювали чотири 
носії мови — волонтери Корпусу Миру, 
а також викладачі кафедри ІМ Світлана 
Голощук та Ірина Зінчук. Другокурсни-
ця ІНЕМ Оля Городечна розповіла:

— Я навіть не очікувала, що тут 
буде так цікаво. Щодня ми мали по три 
різні види тренінгів — „лідерство“, 
„уряд“ та „фільми і музика“. На занятті 
з містером Байроном кожна група 
мала створити власну країну і написати 
для неї закони. Майже щовечора пере-
глядали фільми англійською, напри-
клад, про американку Хелен Келлер, 
яка була глухонімою, але змогла себе 
зреалізувати. Все це, а передовсім 
спілкування з носіями мови, дуже 
допомогло нам розвинути навички 

мовлення. Тепер я впев-
неніше і краще говорю 
англійською — слова 
знаходяться самі.

Ірина Зінчук вважає 
це закономірним, адже, 
як каже, студенти — за-
цікавлені та мотивовані, 
активно й охоче пра-
цювали. Вітні Мілтон 
(зараз працює зі шко-
лярами на Кіровоград-
щині) дуже вподобала 
собі те, що спудеї багато 
практикувались у „спікінгу“, — це, 
зауважує, поліпшувало їх мовні нави-
чки з дня у день. А от Байрон Вільямс 
тішиться, що волонтери підтягнули 
українську; особливо успішною була 
Деніс Вільямс. Учасники табору „об-
мінювалися“ не тільки мовами, але 
й знаннями про культуру. Американ-
ці презентували свої штати, а наші 
24 серпня влаштували День України:

— Студенти підготували презента-
ції про пам’ятки України, які внесено 
і претендують на внесення у Cписок 
ЮНЕСКО, про українські костюми, 
відомих українців. Також склали уза-
гальнюючий образ українця. А ще 
співали пісні (надзвичайно гарно!). 
Вечір завершися виконанням Гимну 
України, — розповіла доцент кафедри 
ІМ Світлана Голощук.

Буває, що перед заняттям правила повторюють не студенти, а викладачі, принаймні тоді, коли вони — в ролі 
учнів. у червні викладачі з ІНЕму й ІКНІ мали можливість „підтягнути“ англійську: впродовж двох тижнів 

кафедра іноземних мов із Корпусом миру проводили для них семінари-тренінги „Development of Communication 
Skills“ („Проєкту викладання англійської мови як іноземної“ Корпусу миру)

мабуть, знаючи, що корисне з приємним — це ідеальний варіянт, студенти-політехніки спакували валізи і поїхали 
на літній англомовний табір до славська вдосконалювати свою англійську. табір організувала Політехніка — 

кафедра іноземних мов і Колегія та профком студентів і аспірантів — спільно з Корпусом миру сша в україні. 
На останньому занятті завідувач кафедри Ім доцент Наталія мукан вручила учасникам табору сертифікати

Урок для викладача

англійська на літо

Welcome to Slavske
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― Олеже  Миколайови
чу, Асоціяція  випускників 
Львівської  політехніки, 
створення якої зініціював 
ректор Юрій Бобало, роз
почала діяльність майже 
три роки тому. Чи може
те зробити попередні під
сумки її діяльности?
― У світі давно існують і вті-
люють багато гарних про-
єктів Асоціяції випускників 
різних вишів. Вони, зокре-
ма, забезпечують постійні 
зв’язки між випускниками 
вищого навчального закла-
ду. Якщо є зв’язок, то можна 
багато зробити: починаючи 
від фінансової підтримки 
навчального закладу, пра-
цевлаштування випускників, 
розміщення різних замов-
лень на науково-дослідні 
роботи тощо. Це нормаль-
ний шлях співпраці і коопе-
рації. В Україні такі традиції 
ще треба розвивати.

Ми підтримуємо студен-
тів, виплачуючи найкращим 
річні стипендії, сприяє-
мо проведенню ярмарків 
кар’єри. Та найважливіши-
ми для мене є Зимові бали. 
Це не нова ідея, а відро-
дження старої традиції По-
літехніки. У 2012 році бал 
пройшов удруге. Готуючись 
до першого в 2011 році, 
ми дуже хвилювалися, але 
результат був просто фан-
тастичний. Тож сумнівів, чи 
потрібно продовжувати, не 

було. Я переконаний, що 
буде третій бал, четвертий 
і так далі. Це прекрасна 
можливість зустрітися у не-
формальній, але піднесеній 
атмосфері.

― Ви згадали про стипен
дії  кращим  студентам. 
Скільки стипендій і за які 
досягнення виплачує Асо
ціяція?
― Стипендіятів визначає 
Вчена рада університету. 
Традиційно ми виплачуємо 
дві стипендії. Це не одно-
разова допомога, а повно-
цінна щомісячна стипендія 
впродовж навчального 
року. Крім цього, для під-
тримки студентів спрямо-
вують кошти, виручені під 
час доброчинного аукціону 
на Зимовому балу. 

― Маєте якісь плани, які 
можете попередньо озву
чити?
― Найважливіше, що ми 
прагнемо зараз зроби-
ти, ― це встановити більш 
тісні контакти між випуск-
никами. Наразі формуємо 
електронну базу випускни-
ків. Шукаємо лідерів, які 
готові робити осередки, 
контактувати і діяти у різ-
них реґіонах. Формуван-
ня такого кістяка, який би 
уможливлював постійний 
контакт, ― це завдання Асо-
ціяції. Безумовно, ще можна 

організовувати цілий ряд 
різних проєктів, але головна 
мета ― налагодження кон-
тактів випускників і Політех-
ніки. Це перший крок, який 
треба зробити для того, щоб 
співпраця відбулася.

― Хто стає членом Асо
ціяції?
― Членами Асоціяції мо-
жуть бути політехніки: пра-
цівники, випускники, сту-
денти і друзі Політехніки. 
Ми готові співпрацювати 
з усіма, хто любить цей виш, 
для кого він щось означає.

―  Яку  підтримку  отри
муєте з боку керівництва 
вишу?
― Тішимося, що маємо аб-
солютно щиру і продуктивну 
співпрацю. На етапі станов-
лення Асоціяції ми отрима-
ли якнайширше сприяння. 
Разом готуємо різні заходи. 
Думаю, є ще потреба біль-
шої активности з боку самої 
Асоціяції. Ми ― громадська 
організація, члени правлін-
ня ― традиційно достатньо 
зайняті люди…

― Що хочете побажати 
першокурснику? На вашу 
думку, як він повинен по
водитися  в  університе
ті, щоб досягнути успіху 
в житті?
― Хочу побажати першо-
курснику не проґавити п’ять 

найкращих років життя. 
Студентське життя над-
звичайно цікаве. Але та-
ким його можуть зробити 
тільки самі студенти. Якщо 
вони чекатимуть, що хтось 
їх розважатиме, то це не-
правильно. Бажаю бути ак-
тивними, „голодними“ до 
знань, до подій, до акцій, 
до вражень. Не тільки жити 
від книжки до бібліотеки і 
навпаки. Можна просто від-
бувати пари, складати іспити 
і залишатися відірваним від 
усього. А можна жити актив-
но, організовуючи поїздки, 
зустрічі, весело проводити 
час. Згадую наші студентські 
роки. У нас була надзвичай-
но активна група. Добре вчи-
лися, бо не треба забувати, 
заради чого прийшли в По-
літехніку. Ми знаходили час 
їздити. Раніше не було мож-
ливості просто так їхати за 
кордон, тому об’їздили все 
доступне: від Прибалтики до 
Москви, Києва, Криму… Вже 
не кажу про Карпати, які ми 
сходили вздовж і впоперек. 
У нас була дружна коман-
да. Навіть після 30 років зу-
стрічаємося так, ніби вчора 
розійшлися. Ми близькі, бо 
використали студентський 
час дуже ефективно. Я хочу 
побажати першокурснику 
такого ж уміння робити жит-
тя цікавим.

Спілкувалась  
Анна ГЕРИЧ

Олег Сергеєв:  
„Самі робіть своє життя цікавим“

Студент Політехніки ― це звання на все життя. Навіть, 
якщо перед цим статусом колись стоятиме означення 

„колишній“, крім спогадів і запасу знань, отриманих під 
час навчання, є ще одне потужне силове поле, що при
тягує до альмаматер упродовж усього життя. Одним із 
перших у Львові наш виш зреалізував ідею створення Асо
ціяції випускників. До неї належать, наприклад, мер Льво
ва Андрій Садовий, економіст, віцепрезидент Асоціяції 
платників податків Олександр Шлапак, віцепрезидент 
корпорації Soft Serve Ярослав Любінець, творець ринку 
„Південний“ Петро Писарчук тощо. Від її створення 2008 
року Головою Правління Асоціяції випускників Львів
ської політехніки є керівник департаменту корпоратив
ного бізнесу львівського макрореґіону ПАТ „Укрсоцбанк“, 
UniCreditBank™ Олег Сергеєв. Про його і ваші студентські 
та постстудентські можливості ― з перших уст.
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На 70му році життя відійшов у ві
чність знаний львівський науко

вець, довголітній вчений секретар 
Національного університету „Львів
ська політехніка“, завідувач кафедри 
деталей машин Інституту інженерної 
механіки та транспорту професор 
Володимир Теодорович Павлище.

Чудове й змістовне життя про-
жила ця людина, котра для зна-
йомих і друзів уособлювала високу 
шляхетність і порядність, патріотизм 
і відданість справі, нестримний дух 
наукового пошуку. Він був мудрий 
і чуйний наставник для багатьох мо-
лодих науковців, відкритий і чесний 
у відстоюванні наукової істини.

Понад двадцять років Володи-
мир Теодорович очолював кафедру 
деталей машин. Він — автор першо-
го у післявоєнні роки україномовно-
го ориґінального підручника „Осно-
ви конструювання та розрахунок 

деталей машин“, який досі з успіхом 
використовують у навчальному 
про цесі по суті всі виші України. 
Багато і плідно працював у сфері ви-
нахідництва: йому належить понад 
40 авторських свідоцтв і патентів 
на винаходи.

Тривалий час професор Павлище 
був ученим секретарем Львівської 
політехніки. На цій відповідальній 
посаді він повною мірою виявив 

свій організаторський талант у спра-
ві атестації науково-педагогічних 
кадрів.

Закінчивши у 1964 році рідну 
Львівську політехніку, він до кінця 
днів був вірний свої альма-матер.

Для тих, хто знав цю інтеліґентну 
й скромну людину, талановитого вче-
ного й організатора наукового проце-
су, смерть Володимира Теодоровича 
Павлища озвалася щемною гіркотою 
болю від невблаганної втрати.

Ректорат і профком працівників 
Національного університету „Львів-
ська політехніка“ висловлюють 
гли бокі й щирі співчуття родині та 
близь ким Володимира Теодоровича 
з приводу його передчасної смерти. 
Пам’ять про нього назавжди зали-
шиться в наших серцях.

Ректорат і профком працівників
Національного університету 

„Львівська політехніка“

Пішов з життя професор Львівської 
політехніки Володимир Павлище

Непоправної втрати цьо
го літа зазнало укра

їн ське суспільство — з 
жит тя пішли людиле ген
ди — Богдан Ступка та Іри
на Калинець.

22 липня в Києві після 
тривалої хвороби помер 
Герой України, лавреат Шев-
ченківської премії, актор 
театру і кіно, директор На-
ціонального академічного 
драматичного театру ім. Іва-
на Франка Богдан Ступка. 
Актор, якого Бог нагородив 
рідкісним талантом, зіграв 
понад сотню ролей у кіно 
та більше п’ятдесяти на те-
атральних сценах. У кіно 
деб’ютував у фільмі Юрія Іл-
лєнка „Білий птах з чорною 
ознакою“. У списку ролей 
Богдана Сильвестровича 
чимало історичних поста-
тей: гетьмани Іван Брюхо-
вецький („Чорна рада“), 

Іван Мазепа („Молитва за 
гетьмана Мазепу“), Богдан 
Хмельницький („Вогнем 
і мечем“), Чингісхан („Таєм- 
ниця Чингісхана“) та багато 
инших.

24 серпня Богдана Ступ-
ку посмертно нагородили 
Державною премією Укра-
їни ім. О. Довженка за ви-
датний внесок у розвиток 
українського кіномистецтва.

А 31 липня обірвалося 
життя української поетеси, 
прозаїка, публіциста, куль-
туролога, літературознавця, 
відомої громадської діячки, 
активної учасниці дисидент-

ського руху, правозахисниці 
Ірини Калинець (Стасів).

Ця незламна жінка сво-
єю активною діяльністю 
не одноразово доводила 
від даність рідному народо-
ві та ідеї незалежности 
Української держави. На її 
долю випали важкі випро-
бування — 12 січня 1972 
року Ірину Калинець за-
арештували і засудили до 
шести років таборів суво-
рого режиму і трьох років 
заслання. Та це ще більше 
загартувало її до боротьби 
і невдовзі після звільнення 
вона знову брала активну 
участь у відродженні куль-
турного й громадського 
життя Львова: була однією 
із засновників Клубу мо-
лодих учених, Товариства 
української мови та Народ-
ного Руху України, стояла 
біля витоків відродження 
УГКЦ. Ірина Калинець, окрім 

Богом даного таланту, мала 
ще й надзвичайно міцний 
духовний стержень, який 
нікому не вдалося зламати, 
та жагу до творення україн-
ської державности.

У 1998 році за громад-
ську діяльність Ірину Ка-
линець визнали „Героїнею 
світу“ (Рочестер, США), 
у 2000 році нагородили ор-
деном Княгині Ольги ІІІ сту-
пеня, а 2005-го — орденом 
Княгині Ольги ІІ ступеня.

Наталія ПАВЛИШИН

Пам’ять про них не згасне
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Протягом трьох вихідних днів (24 – 
26 серпня) українці святкували 

День Незалежности своєї країни. 
Найцікавіші заходи пройшли у Льво
ві, Києві, Харкові, Одесі та Сімферопо
лі (АР Крим). Спільним у святкуванні 
для всіх реґіонів стали вишиванки 
та Богослуження за Україну.

24 серпня в Києві керівництво дер-
жави та міста взяли участь у церемонії 
покладання квітів до пам’ятників 
Тарасові Шевченку, Михайлові Грушев-
ському, Володимиру Великому та до 
пам’ятників иншим видатним діячам 
українського державотворення. А най-
яскравішим дійством столиці став 
Парад вишиванок, який розпочався 
на Майдані Незалежности, а фінішував 
на Співочому полі. Продовженням став 
святковий концерт „Україно моя, Укра-
їно! Найсвятіша ти пісне моя!“.

У Львові святковий настрій па-
нував повсюди — місто майоріло 
вишиванками, на площі Ринок ви-
сочіли скульптури давньогрецьких 
богів, традиційно вбрані у вишиваний 
одяг, скрізь розвівалися синьо-жовті 
прапори (23 серпня святкували День 
Державного прапора), а ще більшої 
урочистости додавав піднесений на-
стрій людей. 24 серпня у всіх церквах 
відправляли молебні за Україну, а на 
проспекті Свободи — спільну молит-
ву, участь у якій взяли кілька тисяч 
львів’ян та гостей міста.

У межах святкування львів’яни взяли 
участь у Марші захисту українців, який 
пройшов вулицями міста від будівлі 
Львівської обласної ради до пам’ятника 
Степанові Бандері. Під час ходи веле-
людна колона зупинялася для покла-
дання квітів до пам’ятника Тарасові 
Шевченку та до пам’ятника Жертвам 
комуністичних злочинів.

З ініціятиви голови Львівської облас-
ної державної адміністрації Михай-
ла Костюка та представниць жіночих 
націо нально-патріотичних організацій 
(Союз Українок і Ліга українських жінок) 
22 серпня на „Арені Львів“ відбувся 
Фестиваль української оркестрової піс-
ні — „Пов станське танго“. Родзинкою 
програми стало виконання повстанських 
пісень оркестром із Сімферополя.

25 серпня у Львові святкування Дня 
Незалежности продовжилося своєрід-
ним парадом байкерів, Святом хліба 
та Святом вареника.

У Харкові святкування Дня Неза-
лежности також неабияк прикрасили 
вишиванки — більше сотні молодих лю-
дей у національних сорочках та сукнях 
різних кольорів з намальованими на об-
личчях тризубами та квітами, з пра-
порами України в руках пройшли від 
скверу на злитті рік Харків та Лопань іс-
торичним центром міста до пам’ятника 
Кобзареві. Учасники вишиванкової ходи 
співали українських народних пісень 
та вітали перехожих зі святом.

Н. П.

наш календар
23 серпня — День Державного прапора 
України.
24 серпня — День Незалежности 
України.
1 вересня — День знань.

Пам’ятні дати
30.08.1920 — у Празі створено Укра-
їнську військову організацію, голо-
вою якої обрано полковника Євгена 
Коновальця.

30.08.1944 — загинув Юрій Липа, укра-
їнський письменник і публіцист.

31.08.1827 — народився Герман Люд-
виґ Гельмгольц, німецький фізіолог, 
психолог і фізик, який розробив термо-
динамічну теорію хімічних процесів.

31.08.1919 — об’єднані українські вій-
ська УНР і УГА здобули Київ.

31.08.1942 — помер Стефан Банах, 
відомий математик, який закінчив 
Львівську політехніку, один із творців 
сучасного функціонального аналізу.

1.09.1939 — початок Другої свiтової 
вiйни.

1.09.1996 — в Україні впроваджено 
національну валюту ― гривню.

2.09.1811 — народився Іван Вагилевич, 
поет, фольклорист, громадський діяч, 
член „Руської трійці“.

2.09.1891 — народився Павло Филипо-
вич, поет, критик, лiтературознавець, 
педагог, перекладач. 

2.09.1945 — Японія підписала акт про 
беззастережну капітуляцію. Цю подію 
вважають закінченням Другої світової 
війни.

2.09.1952 — помер Іван Фещенко-
Чопівський, український вчений-
металург, громадсько-політичний діяч.

3.09.1709 — помер в емiґрацiї у Варницi 
бiля Бендер український гетьман Іван 
Мазепа.

3.09.1973 — у Києві відкрито па м’ят ник 
Лесі Українці.

4.09.1847 — американський винахід-
ник Семюел Морзе розробив електро-
механічний телеграфний апарат для 
передавання та приймання повідом-
лень знаками (азбука Морзе).

4.09.1985 — помер у концтаборi на 
Уралi талановитий український поет i 
правозахисник Василь Стус.

4.09.1991 — над будинком Верховної 
Ради України підняли національний 
синьо-жовтий прапор.

5.09.911 — підписано договiр князя 
Олега з греками. 

5.09.1906 — помер Людвіґ Больцман, 
австрійський фізик, один із засновників 
фізичної кінетики. Вивів основне рів-
няння кінетичної теорії газів.

5.09.1947 — народився Валентин Гор-
дій чук, український художник-ілюст-
ратор. 

державне свято

Україну об’єднали  
вишиванки і молитва!
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Коротка історія  
свята

Згідно з постановою „Про День 
незалежності України“, яку Верховна 
Рада України ухвалила 20 лютого 
1992 року, 24 серпня — День Незалеж-
ности України. Відповідно до тексту 
„Акту проголошення незалежності 
України“ (далі „Акт“), ухваленого поза-
черговою сесією Верховної Ради УРСР 
24 серпня 1991 року, задекларовано, 
зокрема, таке:

• продовжуючи тисячолітню тра
дицію державотворення на Україні,

• виходячи з права на самовизна
чення, передбаченого Статутом ООН 
та іншими міжнародноправовими 
документами,

• здійснюючи Декларацію про 
державний суверенітет України,

Верховна Рада Української Ра
дянської Соціалістичної Республіки 
урочисто проголошує незалежність 
України та створення самостійної 
української держави — УКРАЇНИ.

На Всеукраїнському референ-
думі 1 грудня 1991 року громадяни 
України підтримали проголошення 
незалежности. У референдумі взяли 
участь 31 891 742 особи — 84,18 % на-
селення України. З них 28 804 071 осо-
ба (90,32 %) проголосувала „За“.

21 рік чи тисячоліття?
На мою думку, узаконювати це свя-

то як „День незалежності України“ 
означає — визнати своє колоніяльне 
минуле та заперечити героїчну бо-
ротьбу і завоювання предків. Адже 
українська державність бере відлік 
щонайменше від Кия чи Аскольда, 
а вірогідніше — ще з дохристиянських 
часів. Власне, у наведеному фрагмен-
ті тексту „Акту“ є протиріччя у двох 
ключових фразах: „продовжуючи 
тисячолітню традицію державот-
ворення“ і „проголошує незалежність 
України та  створення  самостійної 
української  держави…“ Тобто, факт 
української державности як історичної 
категорії визнається, але, водночас, 
поняття спадкоємности та наступ-
ности українських державних форм 
замовчується, адже декларується 
утворення нової держави. Принагідно 
скажу, що ніколи не пізно ухвалити 

у Верховній Раді постанову про право-
наступність та історичну єдність наших 
державних утворень. Тоді жоден суд 
не зміг би піддати сумніву громадян-
ство Бандери, Шухевича чи будь-кого 
і будь-коли народженого на україн-
ській території.

Звичайно, українським новітнім 
політикам у 1991 році дуже хоті-
лося зафіксувати свою істо-
ричну значущість. Їм навіть 
не спало на думку те, що на 
вівтар державности України 
покладено десятки мільйо-
нів життів цілих поколінь. 
Простим ура-голосуванням 
(більшости недавніх укра-
їнофобів) та розчерком пера 
високих чинів нашу державну тради-
цію звели до образу новонародженої 
дитини. І впродовж уже 21 року відбу-
вається лицемірне дійство-знущання: 
то нам рочок, то ми вже вміємо ходити, 
то ми вже повнолітні і нам урочисто 
вручають паспорти. Такої ганьби не ви-
тримали б ні рівноапостольний Воло-
димир, ні король Данило, ні славні 
гетьмани Сагайдачний, Дорошенко, 
Хмельницький та Мазепа, не змири-
лися б наші велетні духу Шевченко та 
Франко, а про Бандеру та Шухевича 
годі й казати.

Але так уже є, що ніхто із колишніх, 
тим паче теперішніх, очільників дер-
жави не може піднятися на рівень „дер-
жавних мужів“. Їхні голови забиті куди 
більш прозаїчними та меркантильними 
планами і цілями. Але, будьмо чесні 
і самі з собою, як кажуть: „яке моло-
ко, такі й вершки“. Тому, насамперед, 
народ сам повинен очиститися, ви-
плекати свою духовність, переоцінити 
орієнтири, сформувати самосвідомість 
та справжнє громадянське суспільство. 
Без цього ми, українці, ніколи не стане-
мо повноцінною нацією.

Тому, на моє переконання, пра-
вильно було б узаконити цей день 
як свято Державности України.

24 серпня чи 28 липня?
Тепер для мене логічною стає 

аргументація вибору та концепція 
самої дати такої події в українській 
державницькій історії. На перший 
погляд, це завдання має багато варі-
янтів вирішення, але, насправді, все 

до болю просто, зрозуміло та логічно. 
З яким періодом історії української 
державности асоціюється єдність, сила 
та міцність країни, яку поважав увесь 
світ? Звичайно ж, з добою Київської 
Руси часів князя Володимира. Укріпив-
ши Русь територіально, Володимир по-
дбав про ідеологічні та релігійні засади 

державного устрою, чим вивів дер-
жаву на новий якісний рівень. 

Тому, як на мене, вибір дати 
святкування Державности 
на користь дня Св. Володи-
мира — 28 липня — очевид-
ний. Об’єднання у цій даті 

символічних подій: Хрещен
ня УкраїниРуси, Державнос

ти України та рівноапостольного 
Св. Володимира може дати нам укра-
їнцям, нині сущим, неабиякий поштовх 
до усвідомлення свого походження, 
своєї сутности та формування чіткої 
системи цінностей.

На мою думку, правильно було б 
називати 24 серпня Днем відновлення 
державности. Зрештою, можна роз-
глядати і дати: 22 січня 1918 та 1919 ро-
ків чи 30 червня 1941 року.

Глибинні традиції
Згадуючи цитату з державного 

„Акту“ — „продовжуючи тисячо-
літню традицію  державотворен-
ня“ — хочу підкреслити, що ми, укра-
їнці, як етнос, народ, нація ні звідки 
і з нічого раптово не взялися, бо ми 
є продовженням і синтезом усіх попе-
редніх поколінь. Тому цілком логічна 
сьогоднішня наша сутність та існуван-
ня саме на цій території, саме з та-
кою культурою, саме з такою мовою 
і ментальністю. І, зрозуміло, що наші 
державницькі традиції позначені на-
шаруванням попередніх культурних 
та державних формацій, котрі існува-
ли, в тому числі і на території сьогод-
нішньої України, а саме: Трипільська 
культура (VI–III тис. до н. е.), Арійська 
держава (V–IV тис. до н. е.), Скіфська 
держава (VII–III ст. до н. е.), Сарматська 
держава (ІІ ст. до н. е. — І ст. н.е.).

Андрій КУЗИК,
старший викладач кафедри РЕПС 

(ІТРЕ) Львівської політехніки

тема для роздумів

День Незалежности  
чи Відновлення державности?

Продовження в наступному числі
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ініціятиви

Проєкт з „х“  
і без нього

Основним втіленням 
TED є конференції, а умо-
вою для доповідачів — дуже 
ориґінально представити 
свою ідею, яка, до речі, 
не має стосуватися релігії, 
політики і реклами. Новітні 
технології, дизайн та роз-
ваги залишаються провід-
ними темами TED-спікерів. 
А серед них були засно-
вник компанії „Майкро-
софт“ Білл Гейтс, засновник 
фрактальної геометрії Бенуа 
Мандельброт, колишній 
прем’єр-міністр Велико-
британії Гордон Браун, мі-
ністр фінансів Нігерії Нгозі 
Оконджо-Івеала та инші 
від омі особи.

Спочатку міжнародні 
конференції від бувалися 
раз на рік, тепер — двічі. 
Щоб потрапити туди, по-
трібно заплатити чималі 
гроші. У 2008 році влас-
ники проєкту зрозуміли, 
що явище „ідеєобміну“ ви-
ривається за рамки форма-
ту конференції, і створили 
міжнародну програму TEDх, 
де „х“ — незалежно органі-
зована подія у будь-якому 
місці будь-якої країни світу. 
Від тоді щоденно у світі від-
буваються десятки зустрі-
чей. На офіційній сторінці 
TED (www.ted.com) є роз-
клад подій для всіх конти-
нентів, багато з них можна 
побачити через інтернет 
в режимі онлайн. Щоб ор-
ганізувати захід у рамках 
TEDх, потрібно всього лиш 
заповнити спеціяльну фор-
му заявки на офіційно-
му сайті TED і отримати  
ліцензію.

Чи є попит на формат 
серед львів’ян та як може до-
лучитися до проєкту простий 
студент — у інтерв’ю з Юлією 
Волошинською, безпосеред-

нім організатором заходів 
TEDх у нашому місті.

Київ та Донецьк — 
перші

— Як з’явилася ідея орга
нізувати  у  Львові  подію 
в форматі TED?
— Я натрапила на TED-
ролики в інтернеті випад-
ково. Є такий канал TEDTalks 
на YouTube. Спочатку заці-
кавила символіка і можли-
вість під івчити англійську — 
основну мову TED. У всьому 
світі працюють волонтери, 
які перекладають ролики 
TED на різні мови. Від так, 
деякі ролики перекладені 
на десятки мов. Перекладів 
на українську ще не багато, 
але їх кількість росте.
Перша конференція TED від-
булася у 2009 році в Києві. 
Згодом у Донецьку. Від ки-
ївських організаторів TED-
подій я отримала контакти 
львів’ян, які цікавилися TED 
переді мною. Сьогодні нас 
небагато, але ми — молоді, 
активні, кожен є успішний 
у своїй професії, має пев-
ний досвід праці у громад-
ських організаціях, а дечому 
ми вже навчилися спільно.

— Скільки було львівських 
TEDподій?

— Перша конференція 
TEDхLviv: „Точка перети-
ну“ від булася в листопа-
ді 2011 року. Виступили 
промовці, які працюють 
на перетині різних сфер 
діяльности. При йшло ба-
гато цікавих людей. Нас-
тупна — „Час міста“ — теж 
буде в листопаді цього року. 
Конференції тривають мало 
не весь день, у них беруть 
участь 10 – 15 доповідачів. 
Також у Львові пройшли 
два салони, у вересні буде 
третій. Салон, на від міну 
від конференції, — не-
великий захід, який від-
бувається регулярно для 
під тримання зацікавленос-
ті до TED. Виступ на конфе-
ренції TED — це завершена 
презентація ідеї, а під час 
салону передбачається ді-
ялог між спікерами й авди-
торією, в ході якого можуть 
з’являтися нові аспекти 
запропонованої теми. За-
звичай у салоні бере участь 
4 – 5 промовців.

Спілкування  
в новому форматі
— Яку тему матиме тре
тій салон?
— TEDxSvobodaAveSalon 
„Книга. Наступний роз діл“ 
від будеться під час Фору-
му видавців 12 вересня 
о 18 годині в Актовій залі 
Львівської політехніки. По-
говоримо про инші форми 
книги, инший зміст, ціка-
ві випадки з життя, коли 
книга до чогось на д их-
нула читача, змінила його 
життя. Будуть незвичайні 
автори, які виходять за 
рамки традиційного роз-
уміння твору і книги: від 
тексту до звуку, музики, 
живопису, театру, у яких 
творчість багатогран-
на. Хочемо запитати, чи 
справ ді від живає своє па-
перовий формат книги.

— Чи легко отримати лі
цензію на проведення за
ходів?
— Так. Вона потрібна для 
проведення кожної конфе-
ренції під логотипом TEDx 
і передбачає формат події, 
кольори написання логоти-
пу, регламент для спікерів. 
Маючи ліцензію на прове-
дення конференції, можна 
проводити багаторазові 
події — салони. Ліцензія 
є безкоштовна.

— Як львівська авдиторія 
реагує на TEDxзаходи?
— Відчувається, що формат 
TED потрібний львів’янам, 
бо під час останнього са-
лону „Тіло та дух: Форма та 
зміст“, який від бувся у трав-
ні, дворик Музею ідей був 
переповнений. Ми стара-
лися наголосити, що спорт 
доступний кожному, він 
допомагає роз виватися, 
вдосконалюватися, бути фі-
зично активним — модно. 
Серед спікерів був режисер 
театру імени Леся Курбаса 
Володимир Кучинський, 
який займається йогою 
і бойовими мистецтвами. 
Над ихнув учасників Вале-
рій Кришень — перший 
український мандрівник, 
який проїхав довкола світу 
на байку.

Із сьомого серпня поча-
лися наші щотижневі вівтор-
кові клубні зустрічі в Палаці 
мистецтв. Традиційно вони 
починаються о 19 годині. 
Вхід вільний. Я впевнена, 
що Політехніка багата на та-
ланти, і політехнікам є що 
роз повісти місту і світові. 
Висловлені ідеї можуть по-
чути на всій планеті, адже 
кожен виступ ми фільмує-
мо, фотографуємо, поши-
рюємо в інтернеті під ло-
готипом TED, який від омий  
у всьому світі.

Анна ГЕРИЧ

Ідеї, варті поширення“ — це гасло всесвітньої організації teD, створеної в сша 26 років тому. З 2009 року 
логотип teDx використовують в україні, адже хто б сумнівався, що ми — народ креативний, розумний  

і винахідливий!
„

TEDxSvobodaAve: територія вільних ідей
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Успішне навчання й активна діяль
ність аспірантки кафедри охорони 

праці Інституту енергетики та систем 
керування Львівської політехніки, за
ступника начальника відділу з питань 
молодіжної політики управління з пи
тань сім’ї та молоді ЛОДА Христини 
Паньків є зразком того, як можна 
вдало поєднувати кілька справ од
разу. За час студентства дівчина була 
головою профбюро свого інституту, 
двічі її обирали студентським мером 
Львова.

Спеціяльно для першокурсників 
Політехніки Христина Паньків поді-
лилася таємницею досягнення успіху:

— Передовсім хочу наголосити, 
що кожен студент мусить пам’ятати — 
протягом п’яти років прерогативою 
у всьому для них має бути навчання. 
Крім цього, в університеті створено 
всі необхідні умови, щоб молодь мала 
можливість всебічно розвиватися: 
Народний дім „Просвіта“ (саме там 
знаходять платформу для розвитку 
талановиті студенти), Колегія та про-
фком студентів і аспірантів (формує 
лідерські якості молоді).

У моєму житті важливу роль зіграв 
профком. Бо саме там організовувала 
багато цікавих заходів, завела безліч 
нових знайомств, мала можливість 
спілкуватися з різноманітними людь-
ми і водночас переймати досвід від 
старших студентів, випробувати свої 
організаційні можливості. З власного 
досвіду знаю, якщо є бажання, то часу 
вистачить на все — і на навчання, і на 
роботу, і на розваги, і на побачення. 
А лінь — найбільший ворог у досяг-
ненні успіху. Вже на другому курсі 
я почала поєднувати навчання та ро-
боту — встигала все і не було випадку, 
щоб я казала викладачеві, що не підго-
тувалася до пари, бо була на роботі, — 
це дуже погана „відмазка“.

Важливу роль у досягненні успіху 
студента відіграє його група і все сту-
дентське середовище. Я дуже вдячна 
своїм однокурсникам (це були пере-
важно хлопці) за те, що часто допома-
гали в навчанні, адже на технічній спе-
ціяльності дівчині інколи важко долати 
всі труднощі. Хоча, як каже проректор 
Богдан Моркляник, технічна освіта до-
помагає жінці впорядкувати її думки.

Жодного разу я не пошкодувала, 
що вступила саме в Політехніку. Колись 
мріяла бути юристом і навіть закінчила 
юридичний коледж, але під час на-
вчання тут зрозуміла, що не уявляю 
свого життя без Політехніки. Зараз 
навчаюся в аспірантурі і незважаючи 
на те, що перебуваю в академвідпуст-
ці, продовжую активно працювати над 
науковою роботою.

Ще одним етапом мого студент-
ського життя, за який дуже вдячна 
долі, було перебування на посаді 
студентського мера. Це — можливість 
спілкування зі студентами инших 
спеціяльностей і з різним способом 
мислення, знаходження компромісних 
рішень та підходів, що врешті стало 
поштовхом до моєї сьогоднішньої по-
сади в ЛОДА. Ця практика зараз значно 
полегшує роботу, бо вже знаю, що по-
трібно молоді, які можуть виникати 
перепони на шляху втілення задумів. 
Незважаючи на те, що досвід робить 
частково песимістом, я завжди вірю, 
що все буде добре, і знаю, якщо є ба-
жання, то будь-яку ідею можна втілити 
в життя, а прагнення завжди поро-
джує позитивний результат. Для себе 
я давно визначила формулу успіху: все 
робити із задоволенням.

Тож раджу всім не зациклюватися 
лише на навчанні, а присвятити свій 
вільний час різноманітній діяльності, 
бо студентські роки — це шанс для мак-
симального розвитку. А в Політех ні ці 
для цього є максимум можливостей.

Наталія ПАВЛИШИН

лідер коротко

26 серпня відбулася єпископська 
хіротонія Преосвященного Владики, 
ректора українського католицького 
університету отця Бориса Ґудзяка 
та номінування апостольським 
екзархом уГКЦ у Франції, швейцарії 
та країнах Бенілюксу. Урочисту Літур-
гію та хіротонію очолив Глава УГКЦ 
Патріярх Святослав (Шевчук). Влади-
ка Борис Ґудзяк став 49-м єпископом 
УГКЦ. Архієрейська божественна 
літургія та чин архієрейської хіро-
тонії о. Бориса Ґудзяка відбулися 
у Соборі Святого Юра у Львові.

Форум української молоді діяспори 
„Львів 2012“ (ФумД) проходив 
27 серпня — 1 вересня у Львові. 
Організувала захід Конференція 
українських молодечих організацій 
Світового Конгресу Українців (КУМО 
СКУ). Учасниками Форуму були 
молодіжні лідери та представни-
ки української молодої діяспори 
з близько 20-ти країн світу. Мета 
форуму — консолідація лідерів 
молодіжних громадських та студент-
ських організацій діяспори, пред-
ставників молоді з країн, де офіцій-
но не існують українські молодіжні 
організації, згуртувати їх навколо 
ідеї об’єднання світового українства, 
розбудови міжнародної молодіжної 
структури та розвитку неформаль-
них форм навчання молоді.

Комітет із присудження премії імени 
Івана Франка в галузі інформаційної 
діяльності 27 серпня визначив пере-
можців 2012 року. Лавреатом премії 
у номінації „За кращу публікацію 
у друкованих ЗМІ“ став Володи-
мир Стадниченко за публіцистичну 
роботу „Садівник щастя“ (присвя-
чена Г. Сковороді). У номінації „За 
кращий твір у телевізійній сфері“ 
перемогла телепрограма Владислава 
Войцеховського „Формат 1:1“ Дні-
пропетровської ОДТРК, присвячена 
річниці від дня народження Т. Шев-
ченка. „За кращий твір у радіомовній 
сфері“ премію присудили творчому 
колективу Національної радіоком-
панії України, за цикл радіопрограм 
„20 миттєвостей Незалежності“. 
У номінації „За кращу наукову робо-
ту в інформаційній сфері“ — голов-
ному редактору газети „Запорізька 
правда“ Аллі Кобинець за моно-
графію „Газета „Громадська думка“/
„Рада“ (1905 – 1914 рр.): утверджен-
ня національної ідеї на тлі доби“.

За матеріялами інформаґенцій

Христина Паньків:
„Моя формула успіху — 
все робити із задоволенням“
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Для деяких політехніків 
уже стало традицією 

присвячувати частину свого 
літнього відпочинку духо
вному збагаченню. Щоро
ку Центр студентського ка
пеланства організовує табір 
„Канікули з Богом“. Не став 
винятком і цей рік. З 7 до 
18 серпня у навчально
оздоровчому таборі „Полі
тех нік2“ (Славське) зі
бра лося понад пів сотні 
сту ден тів Національного 
уні вер си тету „Львівська 
по лі техніка“, Львівської 
ко мер ційної академії та 
Націо наль ного лісотехніч
ного університету України.

— Цікаво та активно 
про водити час канікул, не 
за бу ваючи про духовний 
роз виток та молитву, — 
основне завдання цього 
проєкту, — розповіла ані-
матор табору, випускниця 
ІНЕМ Львівської політехніки 
Ірина Андрусів. — Незва-
жаючи на те, що цього року 
погода не надто сприяла, 
відпочинок був дуже ціка-
вий. Ми піднімалися на гори 
Тростян та Писану, ходили 

на річку. У дощові дні забав-
лялися в приміщенні бази: 
організовували всілякі ігри, 
конкурси. Кожен день роз-
починався та завершувався 
Божественною літургією, 
після якої у таборі викону-
вали державний славень. 
Також щодня намагалися 
проводити цікаві майстер-
класи (з виготовлення ори-
гамі, зі співу, танців та ин.).

Із часу запровадження 
„Канікул із Богом“ у таборі 
вже виникли свої традиції. 
Наприклад, гра „Таємний 
друг“. У перший день же-
ребкуванням кожен отри-
мує таємного друга і протя-
гом усього часу таборування 
пише йому листи, дарує 
подарунки. А вже напри-
кінці відбувається викриття 
і кожен дізнається ім’я свого 
друга.

Традиційним став та-
кож день патріотизму. Його 
особливістю є дрес-код, 
обов’язковий для кожно-
го — вишиванки. Особливо 
цікавий вечір — розпалю-
вання ватри, посиденьки 
біля вогнища та спів україн-
ських пісень під гітару.

— Найвеселіший із усіх 
днів у таборі був „водний 
день“. Ми проводили масу 
цікавих ігор, обливалися 
водою — всі були мокрі і ве-
селі! — пригадала дівчина.

Навчання для молоді на 
„Канікулах із Богом“ прово-
дить голова Центру студент-
ського капеланства отець 
Богдан Грушевський. Цього 
року обговорювали тему 

„В контакті з Богом“ (зо-
крема питання „В контакті 
з природою“, „В контакті 
з собою“, „В контакті з людь-
ми“ та инші). Після годинної 
священицької науки розпо-
діляли на групи і кожен мав 
можливість висловити свої 
бачення з приводу того чи 
иншого питання.

Наталія ПАВЛИШИН

Протягом тижня (з 19 до 24 серпня) Львів став епіцен
тром грандіозного святкування — 100річчя Пласту. 

В урочистостях взяли участь понад дві тисячі пластунів 
із восьми країн світу: України, Канади, США, Австралії, 
Аргентини, Польщі, Великобританії та Німеччини.

У межах Ювілейної міжкрайової Пластової зустрічі відбу-
лося вручення Орденів Залізного Хреста родичам пластунів, 
котрі загинули в боротьбі за незалежність України. Повний 
список таких загиблих налічує 540 імен. Перші п’ятнадцять 
хрестів були вручені родинам видатних громадських діячів 
та пластунів. Серед них родини Степана Бандери, Романа Шу-
хевича, Олекси Гасина, Андрія П’ясецького, Михайла Сороки.

Також у перший день святкування пластуни встановили 
новий рекорд України — „Найдовший ланцюг із пластових 
хусток“. Представник Книги рекордів України констатував, 
що довжина ланцюга становила 392,3 м, і зафіксував рекорд 
України.

Н. П.

цікаве літування

„Канікули з Богом“ —  
духовний відпочинок студентів

святкування

Пласт: 100 років звитяги
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Фестивальне, культурне, 
екологічне — таким 

було літо активістів Сту
дентського братства Львів
ської політехніки.

Почалося все зі святку-
вання Івана Купала (з 7 на 
8 липня),  яке цьогоріч 
об’єднало молодь довко-
ла Студентського братства 
Львівщини в Зашкові. „Ко-
хання на Івана Купала“ 
зібрало понад чотириста 
учасників із різних куточків 
України. Святкування було 
насичене різноманітними 
забавами та обрядами: те-
атралізовані дійства за мо-
тивами народних переказів, 
вогняне шоу, спускання 
вінків на воду, традиційні 
купальські гойдалки, по-
шук цвіту папороті, співи 
біля ватри з учасниками 
акустичних гуртів від опів-
ночі до світанку та багато 
иншого.

А вже 27 – 29 липня у ма-
льовничому куточку Галичи-
ни, в рідному селі Каменя-
ра — Нагуєвичах відбувався 
міжнародний культурний 
фестиваль „Франко Фест“, 
головна мета якого — усу-
нення стереотипних по-
глядів та створення якісно 
нового іміджу Франка як од-
ного із найкращих і найпро-
гресивніших українців, по-
пуляризація та поширення 
такого іміджу, актуалізація 
ідей Івана Франка серед мо-
лоді. Тут братчики були і як 
друзі, і як активні учасники. 
Протягом трьох фестиваль-
них днів молодь мала на-
году насолодитися поезією 
Каменяра у виконанні відо-
мих особистостей, виступа-
ми популярних українських 
гуртів та співаків, а кінома-
ни — фільмами за мотива-
ми творчости Івана Яковича.

Але братське літо — це 
не лише відпочинок, але 

й активна робота зі збере-
ження природи. Протягом 
багатьох років молодь ор-
ганізовує ряд заходів із при-
бирання річок, гір, пар-
ків. Так і цьогоріч від 13 до 
26 серпня організували во-

лонтерський табір „Чорна 
гора“. Головною метою було 
прибрати територію, на якій 
розміщено колись діючу 
обсерваторію „Білий слон“ 
та загалом вершину гори 
Піп Іван.

Понад пів сотні студентів мало не зі 
всієї України (Львова, Тернополя, 

Києва та АР Крим) взяли участь в ар
хеологічній експедиції, яка з 29 черв
ня по 5 серпня проходила в с. Великий 
Глибочок (Тернопільський район, Тер
нопільська область).

Студенти Львівської політехніки 
завдяки Колегії та профкому студентів 
та аспірантів протягом багатьох років 
мають можливість бути постійними 
учасниками розкопок, які проводить 
Національна академія наук України 
спільно з Інститутом українознавства 
ім. І. Крип’якевича.

— В експедиціях у Великому Гли-
бочку ми беремо участь уже втре-
тє, — розповів керівник археологічних 
розкопок від Політехніки Володи-
мир Шепітчак. — Щоразу знахідки 
вражають, а це літо було особливо 
успішне. Передовсім сприяла пого-
да, а крім цього, студентам вдалося 
розкопати дуже рідкісні артефакти, 
датовані до 300 тис. років тому — за-

лишки давніх тварин, зокрема зуби 
мамонта і носорога та роги північного 
оленя.

Окрім основного заняття, студент-
ство мало нагоду побувати на цікавих 
екскурсіях у Тернопільському краєз-
навчому музеї, музеї Ярослава Стець-
ка у Великому Глибочку, довідалися 
багато цікавого й з історії самого села, 
їздили також до Почаєва. А щодня 
після активної роботи молодь не менш 
активно відпочивала на озері недале-
ко від місця розкопок.

Археологічна експедиція також 
посприяла поповненню знань молоді 
з історії рідного краю. Адже керував 
розкопками доктор історичних наук, 
завідувач відділу археології Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича 
Олександр Ситник.

— Професор розповідав нам про 
значення знахідок, шари ґрунту, ці-
кавинки своїх наукових досліджень. 
Це було значно цікавіше, ніж на лекці-
ях, адже ти на власні очі бачиш як жили 
далекі предки. Ніколи раніше не міг 

собі уявити, що історія, археологія мо-
жуть бути настільки цікаві науки, — по-
ділився враженнями учасник експеди-
ції, п’ятикурсник Інституту енергетики 
та систем керування Сергій Шезденко.

Серед копачів було чимало пер-
шокурсників, але не менше й тих, хто 
вже не раз мав можливість власноруч 
торкнутися давнини.

Дослідницькі роботи над па м’ят ка-
ми давнини тривають протягом року: 
в липні — серпні — масштабні експе-
диції; восени вчені проводять розвідки 
на різних територіях, аби визначити 
місця дальших експедицій (наступ-
ного року цікаві артефакти подарує 
с. Ізюпіль, що на Івано-Франківщині). 
А важливість та значення цьогоріч-
них знахідок науковці з усього світу 
обго ворили на міжнародній конфе-
ренції, яка розпочалася відразу після 
завершення розкопок у Великому 
Глибочку.

Сторінку підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН

братське літо

археологічна експедиція

Танцювали, співали, прибирали…

Студенти розкопали історію
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Покращення 
умов 

проживання

Із кожним роком у студмістечку 
Львів ської політехніки покращу

ють ся умови проживання. Вже чи
мало роботи зроблено, та ще більше 
заплановано на цей навчальний рік. 
Які оновлення чекають на студент
ське містечко, роз повів проректор 
з навчальновиробничої роботи По
літехніки Володимир Крайовський.

— Студмістечко потребує чимало 
капіталовкладень, щоб мати сучасний 
комфортний стан. Зараз най більш 
критичний об’єкт — гуртожиток № 1. 
Там тривають ремонтні роботи і, від-
повідно до графіку, наступного року 
в липні гуртожиток буде готовий до по-
селення студентів. На сьогодні вже 
замінили покрівлю та встановили 
вікна на верхньому поверсі. Завдяки 
мансардним при міщенням, які добуду-
вали, в гуртожитку збільшиться понад 
сотню місць для проживання студентів. 
Ще в цьому гуртожитку замінять опа-
лення, проведуть загально оздоблюва-
ні роботи, ремонти санвузлів та инше.

У критичному стані також гурто-
житок № 4. При близний кошторис 
капітального ремонту цього при-
міщення — 10 – 12 млн грн. Тут потріб-
но замінити вікна, систему опалення, 
комунікації, електромережі, вікна, 
двері, під логу та багато иншого. Ре-
монт роз почнуть уже цього року.

Аналогічна ситуація з умовами 
проживання була і в гуртожитку № 5. 
Цьогоріч там замінили вікна, систему 
опалення та роз почали роботи з ка-
пітального ремонту фасаду. Вже на-
ступного року роз почнуть капремонт 
при міщень (заміна дверей, внутрішніх 
мереж, санвузлів і т. ин.).

Завдяки Евро-2012 цього року вели-
ку роботу виконали в гуртожитках № 8, 
10 і 11. Переконаний, студенти від чують 
суттєві зміни. Наприклад, у гурто житку 
№8 завершили заміну вікон, такі ж 
роботи частково провели і в 10-му 
та 11-му гуртожитках; у 9-му гуртожитку 
ремонтують санвузли і кухні, а в 15-
му — ще цього року замінять ліфт.

Сподіваємося наступного року ви-
йти на фінішну пряму на цих великих 
об’єктах. Також чимало робіт потрібно 
провести для благоустрою території 
студмістечка.

Сторінку підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН

капремонтпоселення

благоустрій

З 20 серпня у новоспечених по
літехніків роз почалася їхня 

перша практика. Для вчорашніх 
школярів це не лише робота на бла
го університету, а й знайомство 
з альмаматер та новими друзя
ми. Ті студенти, які проживатимуть 
у гуртожитку, проходили практику 
у студмістечку.

— Під час десятиденної практики 
першокурсники при водять до по-
рядку територію гуртожитків: при-
бирають у парку, білять бордюри, 
фарбують вікна та двері. Так ми на-
магаємося дати їм зрозуміти, що до 
території студмістечка треба стави-
тися, як до свого. Вони стараються, 

бо знають, що в тому чи иншому 
гуртожитку їм доведеться жити, — 
роз повіла комендант гуртожитку 
№ 7 Оксана Хорєва.

Для більшості студентів одні
єю з нагальних проблем після 

вступу до вишу є поселення в гур
тожиток. Як і щороку, перші, хто 
отримав місце в студентській до
мівці (з 20 серпня), стали студен
ти пільгових категорій (сироти, 
напівсироти та інваліди). Для реш
ти спудеїв поселення роз почалося  
з 29 серпня.

— Традиційно поселення склад-
не. Щораз частіше в Політехніку 
вступає молодь зі Сходу, а це певною 
мірою ускладнює роботу, бо, зрозу-
міло, якщо людина при їхала здалеку, 
її треба від разу поселяти. Цьогоріч 
особливо багато студентів із Доне-
цька, Дніпропетровська, Луганська 
та Києва, — поділився клопотами 
заступник директора студмістечка 
Ігор Якубовський.

Про непросту ситуацію з наявніс-
тю вільних місць у гуртожитках роз-
повів і заступник директора Інституту 
хімії та хімічних технологій Йосип 
Шаповал. Він навів при клади, коли 
студенти погоджуються поселятися 
у кімнати з дещо гіршими умовами, 
лиш би отримати місце в гуртожитку. 
Адже вже після Нового року всім 
їм над адуть кращі місця.

— Особливо брак місць від-
чувають студенти нових інститутів — 
Права та психології і Інститут еколо-
гії, при родоохоронної діяльности 
та туризму ім. В. Чорновола. Основ-
на проблема цих новостворених 
інститутів у тому, що вони не мають 
своїх гуртожитків. Зараз максимум 
зусиль при діляється для того, аби 
роз селити їх у гуртожитках инших 
навчальних закладів, — наголосив 
Ігор В’ячеславович.

У гуртожитках гаряча пора

Власними руками
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студент для студента

Одна з нагальних проблем першо
курсників, яких жага до знань 

відриває від рідної домівки, — як не 
потрапити в категорію „вічно голо
дний студент“. У Львівській політех
ніці є чимало закладів харчування, 
які аж ніяк не дозволять померти 
з голоду. Отож, пропонуємо новач
кам поради від досвідченого студен
та з відкриттям таємниць, де йому 
та його друзям вдається смачно та не
дорого поїсти.

Ще навесні ректор Львівської по-
літехніки Юрій Бобало організував зу-
стріч із представниками студентського 
самоврядування. Одне з найактуаль-
ніших запитань, яке обговорювали, 
стосувалося ціни та якости харчування 
у студентських їдальнях.

Кореспондент тижневика „Аудито-
рії“ вирішив перевірити стан студент-
ських їдалень і завітав до трьох із них.

У понеділок близько 10:30 заходжу 
до їдальні, що знаходиться в першо-
му навчальному корпусі Львівської 
політехніки. Біля прилавка черга 
з чотирьох людей. Вільних столиків 
у таку пору чимало, тому з легкістю 
сідаю за один із них. Проте так легко 
сісти за стіл під час перерви можна не 
завжди.

Ажіотаж пояснюється близькістю 
їдальні до трьох навчальних корпу-
сів, виходячи з яких студенти одразу 
мчать пообідати. Та якщо охочих 
під кріпитись їжею чимало, то раціон 
хар чу вання у кожного свій, а точні-
ше — кожен задовольняється тим, на 
що вистачає грошей. Хтось замовляє 
каву і шоколадку, а хтось (переваж-
но хлопці) комплексні обіди. Отож, 

борщ, макарони з рибою, шоколад-
ний батончик і кава обійдуться вам 
у 14 гривень.

— Досить часто буваю у цій їдальні. 
Приміщення велике і вміщує при-
близно сотню людей. У середньому 
на обід тут витрачаю 15 – 20 гривень 
і наїдаюся, — каже четвертокурсник 
ІАРХ Ярослав Постовий. — Звісно, по-
рівняно це дуже дешево, однак якби 
я жив лише на стипендію, витрачав би 
її всю на обіди. Подобається, що пра-
цівники завжди вмикають львівське 
радіо, тож під час вживання їжі можна 
дізнатися новини нашого міста і по-
слухати хорошу музику.

Працівниця їдальні каже, що по-
купців тут значно більше в зимову 
пору, бо коли тепліє, студенти пере-
важно харчуються у фаст-фудах або 
просто купують щось у магазині і їдять 
на вулиці.

До їдальні, що знаходиться на пер-
шому поверсі студентського комбі-
нату харчування, заходжу об 11:20. 
Помічаю лише три вільних столики. 
За борщ, картопляне п’юре з котлетою, 
тістечко і чай заплатите 12 гривень.

Студент четвертого курсу ІЕСК На-
зар Федин раз на тиждень обідає в цій 
їдальні:

— Якщо говорити про ціну, то вва-
жаю її помірною. Звісно, можна з’їсти 
хот-дог за 8 гривень, однак корисною 
таку їжу я назвати не можу. Тут най-
частіше беру деруни зі сметаною, за які 
плачу трішки менше п’яти гривень. 
На великій перерві у цій харчевні по-
їсти, по суті, неможливо, хіба що на 
кілька хвилин відпроситися з третьої 
пари, щоб завчасу зайняти вільний 
столик.

Тим часом до мене підходить 
за відувачка виробництвом Наталя 
При ступа.

— У нашій їдальні обідають і ви-
кладачі, і студенти. Можна замовити 
колективний обід у бенкетній залі, 
що знаходиться збоку. Щодо напливу 
студентів в обідній час, то це правда. 
Однак якщо не знайшли вільного 
столика тут, можете піднятися на дру-
гий чи третій поверхи. Голодними 
не залишитеся, — підсумовує пані 
Наталя.

По обіді заходжу до їдальні са-
на торію-профілакторію Львівської 
політехніки, що на території Студміс-
течка. У їдальні чисто і пахне солод-
ким. На кухні швидко миють посуд 
і готують ся до вечері. Одна з праців-

ниць розповідає, що тут харчується 
близько ста людей щодня. Однак про-
сто прийти і пообідати неможливо.

Тож звертаюся до голови проф б’ю-
ро свого інституту (ІКНІ):

— Для того, щоб харчуватися 
у са на торії-профілакторії, потрібно 
при дбати путівку. Вона діє протягом 
трьох тижнів і коштує 136 гривень. 
Харчуються студенти тричі на день, 
шість днів на тиждень, окрім неділі. 
Придбати путівку можуть студенти 
державної форми навчання і лише 
раз на рік, — розповідає Богдан 
Ткачик.

Для мешканців Студмістечка такий 
варіянт харчування досить зручний, 
але не довготривалий. Так чи інак, 
а принаймні раз на тиждень студен-
там таки варто завітати до їдальні 
і поїсти борщику чи солянки, адже 
шлунок не може працювати в нор-
мальному режимі лише на сандвічах 
і пиріжках.

— Як відомо, обід — надзвичайно 
важливий для людини, — каже заступ-
ник декана медичного факультету Тер-
нопільського державного медичного 
університету Галина Крицька. — Однак 
багато студентів регулярно не обі-
дають, а якщо і харчуються, то над-
звичайно шкідливими фаст-фудами. 
Проте хочу застерегти, що іґноруван-
ня обіду загрожує всіма хворобами, 
пов’язаними з харчуванням. Зазвичай 
молоді люди, які не їдять в обідню 
пору, надмірно їдять перед сном. А це 
прямий шлях до діябету, злоякісних 
новоутворень, серцево-судинних за-
хворювань. Тому раджу всім студентам 
не економити на харчуванні, адже кра-
ще добре наїстися і поповнити баланс 
сил, ніж випити пляшку пива чи купити 
пачку цигарок.

Артур БОБРИК,
студент четвертого курсу ІКНІ

Львівської політехніки

Де можна недорого і смачно пообідати?
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Погуляти на „АртПолі“ (12 – 16 лип-
ня, с. Уніж, Івано-Франківська обл.), 
одному з найстаріших і найбільш 
різноформатних фестивалів Західної 
України — це послухати добрі музичні 
гурти з різних країн світу і взяти участь 
у всяких мистецьких експериментах. 
Цьогоріч, як і раніше, нічого не браку-
вало — і музики, і щоденних майсте-
рень, де можна було навчитись азів 
і нюансів ковальства, шиття, плетіння 
та инших ручних премудростей. Плюс 
кінопрограма та екологічна програма 
з екскурсіями по околицях, всілякі 
перформанси.

Конкурсний всеукраїнський рок-
фестиваль „Тарас Бульба“ (13 – 15 лип-
ня на території стадіону „Спартак“ 
у м. Дубно, Рівненська обл.), спрямова-
ний на підтримку молодих українських 
гуртів, теж не обмежувався музикою — 
проводили майстер-класи з народного 
та декоративно-ужиткового мистецтва, 
бодіарту, фотовиставку, флешмоб. 
За результатами дводенного прослухо-
вування журі присудило гран-прі групі 
„Ріплей“ з Луцька, а перше місце — 
„Дзвонам сонця“ з міста Городок Львів-
ської области. Більше музики, також 
сучасної української, але фолькової, 
на фоні неймовірної краси природи, 
стародавнього монастиря й усього 
енергетичного ландшафту Північного 
Поділля можна було почути і на етно-
фестивалі „Підкамінь“ (8 – 12 серпня, 
с. Підкамінь, Львівська обл.).

„ТуСтань“ же (3 – 5 серпня, с. Урич, 
біля скелі-фортеці Тустань), тради-
ційно, занурив усіх своїх учасників 
у магію українського середньовіччя. 

Рицарські бої, вистави скоморохів, 
танці, музику доповнила середновіч-
на кухня — невигадлива, присмачена 
приправами. Серед дорослих „на 
ура“ розходився трав’яний чай з ме-
дом, а серед дітей — дерев’яні мечі. 
Окрім того, усі охочі на ярмарку могли 
придбати сувеніри, а, видряпавшись 
на скелі, де раніше була фортеця, 
спробувати заграти на трембіті чи ин-
ших стародавніх музичних інстру-
ментах. Цьогоріч „ТуСтань“ вийшла 
на міжнародний рівень — закордон-
ними гостями стали литовські рекон-
структори, польський співак Чеслав 
Співа та білоруський середньовічний 
гурт „Irdorth“. Родзинкою театралі-
зованости свята став символ року — 
строкато-яскравий дракон.

І ще один фестиваль — „Захід“ 
(17 – 19 серпня в с. Родатичі, Львів-
ська обл.) — одна з наймасштабніших 
музично-мистецьких подій в Україні, 
під час якої цього року можна було 
послухати більше 50 гуртів на трьох 
сценах, крім того — поринути у художні 
світи літератури й театру, взяти участь 
у різних майстер-класах.

Окрім мистецько-розважального 
чинника, всі фестивалі об’єднало також 
добирання (автостопом, автобусами, 
машинами), дружнє співпереживан-
ня (щоразу в иншому колі) тих дійств, 
які відбувалися довкола, і відчуття 
свободи (на природі легко спадали 
всі соціяльні маски). Це такі пригоди, 
спогадами про які можна грітись увесь 
рік — до наступного літа.

Наталя ЯЦЕНКО

літо фестивальне

Культурне життя у липні-серпні в місті пригасає. Проте для тих, хто 
прагне музично-театральних, візуально-дотикових вражень, існує 

альтернатива — фестивалі. Про них, які відшуміли-відгуділи серед 
природно-наметових декорацій, і мова.

Тут стань, там сядь  
і слухай найкраще!

коротко

26 серпня у храмі святих апостолів 
Петра й Павла (костел єзуїтів) від-
бувся черговий концерт класичної 
музики. У виконанні Viva String 
Quartet прозвучали твори таких 
відомих композиторів, як Д. Борт-
нянський, Й. Бах, А. Вівальді, 
П. Чайковський та ин. Концерт про-
водився на пожертви прихожан.

Фільм „Ядерні відходи“ українсько-
го режисера мирослава слабо-
шпицького отримав „срібного 
леопарда“ в короткометражному 
конкурсі 65-го кінофестивалю 
в Локарно. Це історія про чолові-
ка та жінку, які працюють у зоні 
відчуження. В Україні кінострічка 
вийде в прокат як частина альма-
наху „Україно, гудбай“ у листопаді 
цього року.

На площі Ринок та у центральній 
частині Львова з 22 до 26 серпня 
вирував V міжнародний фольклор-
ний фестиваль „Етновир“. 24 серп-
ня заходи відбувалися й у ТРЦ 
KingCrossLeopolis. Ювілейний 
фестиваль викликав зацікавлення 
у колективів із різних куточків 
світу — Білорусії, Туреччини, 
Польщі, Еспанії, Гани, Азербай-
джану. Поєднання національних 
музичних інструментів, народних 
танців і співів створило яскраве 
фольклорне шоу.

22 – 26 серпня у нашому місті про-
ходив VII міжнародний фестиваль 
незалежного кіно „КіноЛев“. 
Цьогоріч фестиваль говорив про 
кіно як неформат — про те, на що 
воно спроможне у подоланні фор-
мальних обмежень. Символічним 
патроном дійства став Сергій Пара-
джанов — у Вірменському дворику 
відбулося урочисте найменування 
провулку його іменем. Глядачі 
також змогли побачити ретроспек-
тиву фільмів великого режисера 
й фільми про нього. Вперше 
на фестивалі було представлено 
програму дитячих фільмів „Кіно-
Левчик“. До неї увійшли найкращі 
европейські фільми та анімація 
для дітей та молоді українською 
мовою. Окремими програмами 
фестивалю були також „Молоде 
грузинське кіно“, підбірка фільмів 
„Рок у кіно“ та День українського 
кіно — 24 серпня. Окрім цього, 
на фестивалі діяв дискусійний 
майданчик.

За матеріялами інформаґенцій
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у спортивному календарі літа найзнаменнішою подією стали ХХХ Олімпійські ігри, які з 27 липня до 12 серпня 
проходили в Лондоні. українські спортсмени привезли додому 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. 

але оскільки „кожен фініш — це, по суті, старт“, нашій державі вже слід думати і робити (!) щось для того, аби 
через чотири роки у Ріо „золота“ й „срібла“ було більше

Водяний Дракон у свій рік промчав на човнах каналом Ноттінгема. Видовище було захопливе і яскраве. 
у змаганнях з драгонботу — така назва цього виду спорту, історія якого почалася ще дві тисячі років тому 

у древньому Китаї, взяли участь і українці. серед них — заступник проректора, начальник експлуатаційно-
господарської частини НВч Львівської політехніки Ігор Гілета

Золото Україні принесли фехту-
вальниця Яна Шем’якіна, українська 
жіноча парна четвірка в академіч-
ному веслуванні у складі Катерини 
Тарасенко, Наталії Довгодько, Анас-
тасії Ко жен кової та Яни Дементьєвої 
в заїз ді на 2000 м, важкоатлет Олексій 
Торох тій у ваговій категорії до 105 кг, 
каноїст Юрій Чебан у спринті на 200 м. 
Боксери Олександр Усик та Денис 
Беринчик завоювали золоту й срібну 
медалі. У загальнокомандному заліку 
українці опинилися на чотирнадця-
тій сходинці. Не надто високо, якщо 
згадати, що на перших Літніх Олім-

пійських іграх в історії незалежної 
України в 1996 році в Атланті наша 
команда була дев’ята.

Не найкращі успіхи України на 
Олімпіяді зумовлені, на думку учас-
ників інтернет-опитування одного 
з порталів, насамперед плачевним 
ста ном спортивної інфраструктури 
в нашій країні та недостатньою увагою 
держави до проблем спорту. Під час 
зустрічі з олімпійцями в Лівадійському 
палаці в Ялті Президент висловив теж 
подібну думку: необхідно покращити 
стан спортивних баз і умови для тре-
нувань, але… Цього року уряд виділив 

на підготовку олімпійців удвічі більше 
грошей, та вони цього не відчули — 
ні ліпшого харчування, ні більш до-
сконалих тренажерів…

Позавчора стартували в Лондоні 
XIV Параолімпійські ігри. До 9 вересня 
наші спортсмени боротимуться за на-
городи у 12-ти (з 20-ти) видах спорту. 
На минулих літніх іграх у Пекіні укра-
їнська параолімпійська збірна посіла 
четверте місце після команд Китаю, 
США й Великобританії. Сподіваємося 
на ще більші досягнення цьогоріч, 
бо склад команди оновився на 41 %, 
у ній 64 нових атлети.

олімпіяда

Олімпійськими сходинками вгору…

Десятий чемпіонат Евро-
пи з драгонботу відбувався 
у час проведення олімпій-
ських ігор — з 26 до 29 лип-
ня. Драгонбот наразі не є 
в програмі Олімпіяди, бо, 
незважаючи на своє значне 
поширення по світу і попу-
лярність, ще не культивуєть-
ся на чотирьох континентах 
і не має потрібної кількости 
національних федерацій.

Як же виглядає човен, 
якого називають „дракон“? 
Це каное завдовжки 12,5 
метрів, вагою 250 кг, спе-
реду прикрашене головою 
дракона, а на кормі — його 
хвостом. У „драконі“ веслу-
вальники сидять попарно 
на лавках. Гребців може 
бути до 20-ти, обов’язковою 
є присутність стернового 
й барабанщика, який уда-
рами в шкіряний барабан 
задає ритм веслуванню.

Формуванням україн-
ської команди займався 
її капітан веслувальник Ми-

кола Корнєєв. З усіх охочих, 
через відмови у наданні віз, 
до Великобританії потра-
пило лише 17 осіб. Основу 
команди склали спортсмени 
з Дніпропетровська. Попри 
брак веслувальників та від-
сутність потрібного досвіду 
у стернового, який мусив 
вправно за невеликим ра-
діусом оминути на дистанції 
два кілометри п’ять буїв, 
човен нашої команди фіні-
шував перший. Він на вісім 
секунд випередив „драко-
на“ англійців. Наступного 
дня 200 метрів наші чо-
ловіки подолали теж, хоч 
і не з таким часовим відри-
вом — на одну соту секун-
ди — швидше від англійців. 
І останній, півкілометровий, 
заплив українці також вигра-
ли, цього разу вже в німців.

Три золоті медалі — не-
абиякий „улов“ для Украї-
ни. Однак до виграшу нашої 
команди держава зовсім 
не причетна: гроші, до речі, 

немалі, для поїздки і учас-
ти в чемпіонаті спортсмени 
брали з власних заощаджень, 
самі купили собі форму, та, 
привізши нагороди, вони не 
почули навіть слів подяки.

Те, що недостатньо що дня 
лише відвідувати спортзал, 
що треба ще й щодня тре-
нуватися на воді, Ігор Гілета, 
майстер спорту СРСР з веслу-
вання на каное в одиночному 
розряді, зрозумів після по-

їздки у травні на міжнарод-
ні змагання Кубка Чорного 
моря: його колеги-суперники 
почувалися більш впевнено, 
бо займались веслуванням 
активно й регулярно. З того 
часу він використовув і вико-
ристовує кожну можливість 
повеслувати. Результат, як ба-
чимо, вартий наслідування.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО

знай наших!

Українські веслувальники „передраконили“ всіх
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Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує прийом до цільової аспірантури на 2012 рік 
за такими спеціяльностями

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА 
» Інститут економіки і менеджменту
08.00.02  Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини
08.00.03  Економіка та управління національним 

господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
» Інститут енергетики та систем керування
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
05.11.01  Прилади та методи вимірювання механічних 

величин
05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
» Інститут будівництва та інженерії довкілля
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
05.23.17 Будівельна механіка
» Інститут гуманітарних та соціальних наук
01.05.03  Математичне та програмне забезпечення 

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

та електронної техніки
05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі 
05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи 
05.12.20 Оптоелектронні системи
05.27.01 Твердотільна електроніка
05.27.06  Технологія, обладнання та виробництво 

електронної техніки
»  Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних 

технологій
01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
01.05.03  Математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем
05.13.06 Інформаційні технології
05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика
»  Інститут прикладної математики 

та фундаментальних наук
01.01.07 Обчислювальна математика
01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків
01.05.02  Математичне моделювання та обчислювальні 

методи
» Інститут хімії та хімічних технологій
02.00.02 Аналітична хімія
02.00.04 Фізична хімія
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
03.00.20 Біотехнологія

05.17.01 Технологія неорганічних речовин
05.17.03 Технічна електрохімія
05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
05.17.06  Технологія полімерних і композиційних матеріалів
05.17.07  Хімічна технологія пaалива і паливно-мастильних 

матеріалів
05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
14.03.07 Фізіологічно активні сполуки
15.00.01  Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація
» Інститут архітектури
18.00.01  Теорія архітектури, реставрація пам’яток 

архітектури
18.00.02 Архітектура будівель та споруд
18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура
»  Інститут екології, природоохоронної діяльності 

та туризму імені В’ячеслава Чорновола
01.05.02  Математичне моделювання та обчислювальні 

методи
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
21.06.01 Екологічна безпека
»  Інститут комп‘ютерних технологій, автоматики 

та метрології
05.01.02  Стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення
05.11.04  Прилади та методи вимірювання теплових 

величин
05.11.05  Прилади та методи вимірювання електричних 

та магнітних величин
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
05.13.21 Системи захисту інформації
» Інститут інженерної механіки та транспорту
05.02.02 Машинознавство
05.02.09 Динаміка та міцність машин
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.22.02 Автомобілі та трактори
05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
» Інститут геодезії
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
05.24.04 Кадастр та моніторинг земель

БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
» Інститут гуманітарних та соціальних наук
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
20.02.22 Військова історія
»  Інститут комп‘ютерних технологій, автоматики 

та метрології
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
» Інститут енергетики та систем керування
05.14.06  Технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика
» Інститут економіки і менеджменту
08.00.02  Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини

[ІНФОРматОР]
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08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
»  Інститут комп‘ютерних наук та інформаційних 

технологій
01.05.03  Математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем
05.13.06 Інформаційні технології
10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика
» Інститут права та психології
12.00.07  Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право

Заяву про прийом до аспірантури подають на ім’я ректора 
університету з додатком таких документів:
• особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою 4×6 та 

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

цільової аспірантури з гарантією на відшкодування витрат 
за підготовку (враховуючи виплату стипендії), за підписом 
керівника установи;

• перелік опублікованих наукових праць і винаходів, а та-
кож відбитки цих публікацій;особи, які не мають опу блі-
ко ваних наукових праць, подають реферат за обраною 
спе ці аль ністю;

• витяг з протоколу засідання вченої ради інституту для осіб, 
рекомендованих на навчання в аспірантурі, безпосеред-
ньо після закінчення ВНЗ;

• копії дипломів про вищу освіту і кваліфікацію бакалавра, 
спеціаліста або магістра; копії додатків до дипломів;

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

• медична довідка (за формою № 86-у).
Паспорт та диплом про закінчення вищого навчального 

закладу вступники подають особисто.

Вступники до аспірантури проходять співбесіду на 
засіданні приймальної комісії інституту та з передбачуваним 
науковим керівником, який письмово повідомляє у при-
ймальну комісію про свою згоду здійснювати наукове 
керівництво.

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні 
іспити зі спеціальної дисципліни, філософії та іноземної мови.

Особи, які склали повністю або частково кандидатські 
іспити, при вступі до аспірантури за рішенням приймальної 
комісії звільняються від відповідних вступних іспитів.

Особам, допущеним до складання вступних іспитів, 
надається за місцем роботи відпустка із збереженням за-
ро бітної плати із розрахунку 10 днів для підготовки та скла-
дан ня кожного іспиту.

Прийом документів ― з 20 серпня до 28 вересня.  
Вступні іспити ― з 15 жовтня до 14 листопада.  
Зарахування до аспірантури ― з 1 грудня 2012 року. 

За довідками звертатися на адресу: 79013, м. Львів, 
вул. С. Банде ри, 12, головний корпус, кімн. 207; 
телефонувати: (032)258-24-84; 258-23-98; 258-27-12.

Інформацію для вступників подаватимемо на сайті:  
http://nauka.lp.edu.ua/

01.01.03  Математична фізика
01.05.03   Математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем 
02.00.06  Хімія високомолекулярних сполук
05.11.04   Прилади та методи вимірювання теплових 

величин
05.12.02  Телекомунікаційні системи та мережі
05.13.05  Комп’ютерні системи та компоненти
05.13.06  Інформаційні технології
05.13.12  Системи автоматизації проектувальних робіт
05.17.04  Технологія продуктів органічного синтезу
05.24.01  Геодезія, фотограмметрія та картографія
05.27.01  Твердотільна електроніка
08.00.04  Економіка та управління підприємствами
18.00.01   Теорія архітектури, реставрація пам’яток 

архітектури
До заяви на ім’я ректора університету вступники до док
торантури додають такі документи: 
• лист-скерування на навчання до цільової докторантури 

за підписом керівника установи (для працівників універ-
ситету ― подання за підписом завідувача кафедри та 
директора інституту);

• особовий листок з обліку кадрів та автобіографія; 
• список опублікованих наукових праць і винаходів;
• медична довідка за формою № 86-у;
• копія диплома про закінчення вищого навчального за-

кладу;
• копія диплома про присудження наукового ступеня 

кандидата наук та копія атестата доцента або старшого 
наукового співробітника (при наявності);

• розгорнутий план дисертації на здобуття наукового сту-
пеня доктора наук.

Паспорт і дипломи про вищу освіту та присудження 
наукового ступеня кандидата наук вступники подають 
особисто.

Прийом документів ― до 30 вересня 2012 року.
За довідками звертатися на адресу:  

79013 м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, 
кімн. 207; телефонувати: (032) 258-24-84;  
(032) 258-27-12. 

Інформація для вступників на сайті:
http://nauka.lp.edu.ua/

Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує прийом до цільової докторантури на 2012 рік  
за такими спеціальностями



26 ч. 22-23 (2782-2783)
30 серпня — 5 вересня 2012[ПЕРЕРВа]

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Обертова 
хрестовина для 

проходження 
людей по одному

Тібетсь-
кий бик

Міра 
земель-

ної площі

Хижий 
звір 

тундри і 
тайги

В українському 
народному одязі 
жіночий тканий 

кольоровий пояс

Примітка 
автора у 

тексті 
п’єси

Продукт 
бджіль-
ництва

Літера 
грець-
кого 

алфавіту

Коштов-
на 

пряжка 
чи 

застібка 
на одязі

Одна з найсухіших 
пустель на Землі

Майдан-
чик усе-
редині 
цирку

Піщаний 
горб на 
березі 
морі

Таємна 
поліція 
Гітлера

Чин, 
звання, 
розряд

Націо-
наль-
ність 

Отелло

Житель 
Тунісу

Ушко-
джен-
ня тіла 
людини

Тип 
українсь-

кого 
літака

Пір’я, 
яким 

прикра-
шають 

спереду 
жіночий 

капе-
люшок

Зразок, 
мірило

Пристав-
ні сходи 
до літака

Націо-
нальний 
олімп.
комітет

Космічна система, 
до якої входить 
Сонце з усіма 

планетами

Частка 
боргу, 

сплачена 
у визна-
чений 
термін

Вимірю-
вач 

темпе-
ратури

Розрив-
ний 

снаряд

Тек-
стильний 

банан

Живописний твір, 
де зображені 

неживі предмети

Матері-
ал для 

створен-
ня Єви

Природ-
ний 

рівень 
радіації

Вода 
соляних 
лиманів

Лікар, 
що лікує 
травми

Спеціаліст з 
відновлення 

пам’яток 
архітектури

Вартість 
товару в 
грошах

Вулиця, 
вимоще-

на 
камінням

Літера 
грець-
кого 

алфавіту

Сорт 
яблук

Най-
довша 

ріка 
Італії

Українсь-
ка пов-

станська 
армія

Водоплавний птах 
із шкірним мішком 

під дзьобом

Гостро-
верха 
гірська 

вершина

Високогір-
не озеро 
в Перу і 
Болівії

Точне відтворення 
чого-небудь, 

що відповідає 
оригіналові

Розкриття черепа 
людини для 

операції на мозку

Визначний 
майстер своєї 

справи

Металевий або 
пластмасовий 
ковпачок, на-

саджений на зуб

Крижина, 
що стоїть 
ребром
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J J J
Зранку  не  хочеться  іти  на  роботу? 
Відкрийте журнал  „Форбс“  і шукайте 
в  списку мільйонерів  своє прізвище. Не 
знайшли? Тоді бігом до праці.

J J J
Коли я довідався про доходи коханця моєї 
дружини, то зрозумів, що мої роги — це 
роги достатку.

J J J

У нашому відділі всі працівники перспек-
тивні.  Тільки в деяких перспективи не 
блискучі.

J J J
Моя дівчина раніше весь час думала, що 
я  її  зраджую. Пішла до ворожки… При-
ворожила мене… І тепер думає, що я  її 
не зраджую.



27

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

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

[РЕКЛама та ОГОЛОшЕННЯ]
Многая літа!

Колектив кафедри механіки та автоматизації 
машинобудування Інституту інженерної механіки 
та транспорту Національного університету „Львівська 
політехніка“ сердечно вітає з ювілеєм — 70-річчям від 
дня народження доцента кафедри

Богдана Михайловича САВЧИНА.

Найкращі Вам побажання, довгого віку, щастя без 
ліку, здоров’я міцного, радости і добра людського, 
любови, шани від дітей і онуків.

З води та роси!

ч. 20-21 (2780-2781)
31 травня — 29 серпня 2012

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 3,26 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №120802.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛиШиН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛиЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛиШиН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНиШиН
Комп‘ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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 Тетяни ПАСОВиЧ.

Запрошує  
Народний Дім „Просвіта“
Шановний першокурснику! Якщо маєш бажання 

розвивати свої творчі здібності, запрошуємо Тебе 
долучитись до колективів художньої самодіяльности.

В Народному Домі „Просвіта“ Національного 
університету „Львівська політехніка“ працюють такі 
колективи:

•   народний симфонічний оркестр;
•   народний ансамбль бандуристок „Заспів“;
•   народний ансамбль танцю „Вірність“;
•   народна хорова капела студентів „Гаудеамус“;
•   народний камерний вокальний ансамбль 

„Аколада“;
•   народний духовий оркестр;
•   народний театр-студія „Хочу“;
•   камерний оркестр „Поліфонія“;
•   шоу-балет „Аверс“;
•   ансамбль естрадної пісні.

Наша адреса: вул.  Карпінського,  8  (26  корпус, 
комбінат  харчування),  5  поверх — Народний дім 
„Просвіта“ Національного університету „Львівська 
політехніка“.

Докладніша інформація за телефоном 258-22-90 
з 10.00 до 18.00.

Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ 
глибоко сумує з приводу передчасної 
смерти багаторічного вченого секретаря 
Львівської політехніки, кандидата техніч-
них наук, професора, завідувача кафедри 
деталей машин Інституту інженерної ме-
ханіки та транспорту

Володимира теодоровича Павлища.

Колектив кафедри опору матеріялів Інсти-
туту інженерної механіки та транспорту 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ висловлює глибокі співчуття 
рідним і близьким завідувача кафедри 
деталей машин професора

Володимира теодоровича Павлища
з приводу його передчасної смерти.

Колектив кафедри вищої геодезії та 
астро номії Інституту геодезії Національ-
ного університету „Львівська політехніка“ 
висловлює сердечне співчуття заві ду-
ва чеві лабораторії Мирославі Кирилівні 
Задерецькій та її родині з приводу тяжкої 
втрати — смерти

матері.

Колективи Інституту інженерної механіки 
і транспорту та кафед ри деталей машин 
Львівської політехніки глибоко сумують 
з приводу передчасної смерти завідувача 
ка фед ри, професора, академіка ПТАНУ 

Володимира теодоровича Павлища
і висловлюють співчуття рідним та 
близь ким покійного.

Групи здоров’я і спортивні секції
З 1 вересня за адресою вул. Самчука, 14 (Стрий-

ський парк, корпуси 21 – 22) для всіх студентів почи-
нають працювати групи здоров’я і секції. 

Запрошуємо хлопців і дівчат на ігрові види спор-
ту, спортивну аеробіку, плавання, водне поло, шахи, 
легку й важку атлетики. У нас студенти можуть також 
зайнятися всіма видами боротьби, стрільбою з лука, 
силовими видами спорту й боксом.

Щодня з 16.30 до 21.00 тренери чекають на вас!

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений диплом № В-І-610335, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гулик Ліди;
утрачений диплом № В-І-610326, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гулика Ігора;
утрачену виписку з диплому 12ДСК № 141734, 
видану Національним університетом „Львів-

ська політехніка“ на ім’я Дзелендзяка Андрія 
Йосифовича;
утрачений диплом № 893880, виданий Львів-
сь ким політехнічним інститутом на ім’я Пахо-
люк Валентини Степанівни;
утрачений диплом ВК № 26100195, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Микитин Віри Ігорівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Греня Олега Петровича.



ДО УВАги СТУДЕНТіВ-фОТОЛюбиТЕЛіВ!
Конкурс „Евро-2012 крізь призму об’єктива“ у розпалі!  

Поспішайте поділитися зафіксованими фотомитями футбольного свята. 
Вже незабаром в „Аудиторії“ ― докладні умови участи у фотоконкурсі.


