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Чи вдалося Вам підготуватися до сесії,
незважаючи на свята?
Зимові канікули збігаються
з цілою низкою свят, а святкувати українці вміють. Новий
рік, Різдво, Василя, Водохреща,
що передбачають багато
денні гостювання, які комусь
запам’ятовуються веселими
колядками, а комусь переїдан
ням; безконтрольні відсипання,
батьківська турбота й опіка…
Звичайно, канікули й свята іс
нують для того, щоб відпочити,
але студентам цього разу осо
бливо розслаблятися не варто:
попереду сесія.
Зізнаймося, що більшість із
нас має слабкість відкладати
давно заплановану справу до
останнього дня. Навіть вечора.
Чимало анекдотів (а в кожному
жарті таки є доля правди) якраз
про те, що сесія для студента —
це завжди сюрприз.
А пам’ятаєте, вчителі української
та світової літератур колись
давали нам списки художніх
творів, які радили прочитати за
літо? Отож і відмінники радять:
щоб приходити на іспити, як на
свято, варто під час справжньо
го свята не забувати про сесію.
Поміж дружніми забавами
й родинними застіллями, не
варто було вчетверте дивитися
всі частини фільму „Сам удома“
заради теорії ймовірності, крес
лення або повторення якогось
конспекту, інформація з якого
стала у пригоді вже через кілька
днів чи тиждень. Ті, хто так зро
били, — а їх нам зустрілося при
опитуванні немало, — діляться
досвідом із колегами. А хто від
почивав „по повній“ — читайте,
аналізуйте помилки, робіть вис
новки та беріть приклад, щоб
тепер уже весняно-великодній
настрій не зміг поставити вам
підніжку під час літньої сесії.
А за вдало складені іспити чи
перескладені „хвости“ не забувайте хвалити себе. Попере
дні успіхи та непохитний імідж
дисциплінованого відповідаль
ного студента — це прекрасна
мотивація досягати високих
результатів у майбутньому.
І не тільки в навчанні.

Роман Мельник, студент третього курсу Інституту післядипломної
освіти Львівської політехніки:

„Я колядував, працював і вчився“
Я люблю українські традиції. З друзями ми традиційно організували вертеп у рідному селі в Калуському районі, багато колядували.
Впродовж канікул я також працював, намагався трохи вчитися.
Цього разу маю багато іспитів. Хоч усього, що треба, вивчити не
встиг, зате багато повторив.
Юлія Гайдук, студентка п’ятого курсу Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Якось я креслила до третьої години ночі“
Різдвяні свята минули спокійно, у родинному колі. Канікули — то
не на так уже й весело. Приїжджаєш додому, за якийсь час уже
нудишся, бо нічого робити. Іспити висять над тобою, як Дамоклів
меч. Тоді, без права на сумніви в доцільності, сідаєш креслити.
Було таке, що зранку вставала, пила каву й упродовж цілого дня готувалася до іспитів.
Якось просиділа від обіду до третьої години ночі над роботою. І не тільки тому, що
цьогоріч я — випускниця: завжди ставилася до навчання відповідально.
Ксеня Іздрик, студентка першого курсу Інституту хімії та хімічних
технологій Львівської політехніки:

„Свята вдалися, бо до сесії ще далеко“
Я святкувала, як і має бути, бо сесія у нас триватиме з 4 до 14 лютого. Готуватися до іспитів почала під час останнього тижня канікул.
Власне того, який спочатку не передбачався як відпочинок. Це
перша сесія для мене, тому кожен іспит вважаю дуже важливим.
Передовсім мені допомагають вчитися конспекти, в яких є майже все. Адже впродовж
навчального семестру я пропускала пари лише тоді, коли була нагальна потреба поїхати додому на Івано-Франківщину.

Роман Любінець, студент першого курсу Інституту енергетики та
систем керування Львівської політехніки:

„Математика, фізика, хімія — не страшно!“
У мене сесія починається з наступного тижня, тому я мав час
підготуватися до неї після свят. Іспитів небагато — математика,
фізика й хімія. Ці предмети я знаю, тому мало довчав, а більше
повторював уже вивчене. Робив це сам, бо вважаю, що це не ті
речі, які треба вивчати колективно.

Ігор Дусик, студент другого курсу Інституту енергетики та систем
керування Львівської політехніки:

„Я не мав часу вчитися“
Мій тато працював, його не було вдома, тому я допомагав мамі
прибирати й готувати різні страви. Через брак часу вдалося
тільки доробити деякі розрахункові й лабораторні роботи.
Одні — в електронному варіанті, інші ж доводилося виконувати
письмово. Тому возив з собою додому трохи зошитів і книжок. Ще як був першокурсником, то більше хвилювався перед сесією. Цього року ставлюся до неї спокійніше.
Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ
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калейдоскоп

надзвичайна подія

Особливості цьогорічного
Різдва у Львові

С

вята минули, але настрій залишився. Як і щороку, Львів був
надзвичайний і особливо гармонійний у своїй різдвяній святковості, незважаючи на метушню, величезну кількість охочих погуляти
вузенькими вуличками і потрапити
в епіцентр усіх найцікавіших дійств.

Святкова Політехніка
Передсвяткова, святкова і міжсвяткова Політехніка має свої особливості, які в загальноміській метушні
вирізняються своєю розміреністю.
Перші відчуття урочистості і готовності до різдвяної містерії тут
панують, коли вдягають ялинку. Та
апогеєм піднесення є звучання колядок. Цьогоріч вертеп та віншівки
політехнікам подарували учні 2-А (6)
класу Львівської академічної гімназії
при Національному університеті
„Львівська політехніка“. 15 січня
колядники виступили перед розширеним засіданням ректорату
Політехніки. Святкову програму,
з різноманітними давніми та сучасними колядами, учням допомогла
підготувати класний керівник Наталя
Сиротинська. Особливістю стало
виконання різдвяної пісні „Тиха
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ніч“ трьома мовами: французькою,
німецькою та англійською. Ректор
університету професор Юрій Бобало
подякував колядникам за гарні віншування та виступ і вручив кожному
солодкі подарунки.
Свій внесок у святкування зробили й активісти Студентського братства Політехніки. Спільно з членами
Студентського братства Львівщини
вони організували „Маланку“. Молодь виступала 14 січня в Національному музеї народної архітектури і побуту „Шевченківський гай“.
Маланкарі підготували традиційне
дійство з сучасними елементами —
коза танцювала рок-н-рол, а лікар
мав своєрідний підхід до лікування
такої активної тваринки. Особливістю їхнього виступу були жарти та
давні щедрівки і коляди.

Наші традиції
Різдвяні святкування перетворюють
Львів на величезну театральну сцену.
Особливо відчутно це було завдяки
„Різдвяній феєрії“ (вулична вистава
з елементами карнавалу, дванадцять
чотириметрових масок, які символіЗакінчення на 11 с. →

Політехніка
відновила
теплопостачання

Ц

ього понеділка, 21 січня, студенти
Політехніки повернулися в аудиторії рідного університету. Через аварію на котельні їм на тиждень продовжили канікули. Але відпрацьовувати за додаткові вихідні спудеям не
доведеться.

О 5.30 годині 9 січня 2013 року на території Львівської політехніки у приміщенні котельні (площею 20×30 метрів)
на вулиці Устияновича, 5 стався вибух,
який спричинив пожежу. За повідом
ленням міського управлінняі з питань надзвичайних ситуацій, життю
64-річного оператора котельні, який
отримав тілесні ушкодження й перебуває у 8-й міській лікарні, нічого не
загрожує. О 6.31 силами підрозділів
МНС горіння було ліквідовано. На місці
пригоди працювало 86 вогнеборців
та 16 одиниць техніки. Фахівці досі
з’ясовують точну причину надзвичайної ситуації. За інформацією МНС,
займання виникло внаслідок вибуху
газоповітряної суміші в приміщенні
котельні. Збитки сягнули близько
5 млн. Ці кошти мають бути виділені
із резервного фонду Уряду.
А от відновити теплопостачання
практично в усіх 17 навчальних і адміністративних будівлях на території академмістечка університету та в Будинку
органної та камерної музики вдалося
доволі оперативно.
Закінчення на 9 с. →

змагання вчених

Стартував конкурс
молодих науковців

Світлина Наталії Павлишин

Щ

[•]

Гімназисти колядою та віншівкою привітали політехніків

орічний конкурс „Кращий молодий науковець року“ Львівської
політехніки розпочався 15 січня. Як і
минулого року, найкращих молодих
науковців року визначатимуть у кожному навчально-науковому інституті
університету.
Конкурс триватиме до 1 березня. За
поданням голів секцій РМВ, вчена рада
кожного інституту має визначити одного переможця. Всі переможці будуть
нагороджені почесними дипломами
та отримають премії (розмір визначає
ректор).
Т. П.

4

[студії]

ч. 1 (2801)
24 — 30 січня 2013

урочиста мить

коротко

Магістри-іноземці попрощалися
з Політехнікою

У МОНМС під час зимових іспитів
працюватиме „гаряча“ телефонна
лінія. Міністерство освіти і на
уки, молоді та спорту відкрило
консультативну лінію „Зимова
екзаменаційна сесія 2012/2013
навчального року“ для контролю
за ходом сесії. Про це йдеться
у відповідному наказі від 18 січня.
За номером (044) 481-32-36 мож
на зателефонувати зі скаргами на
можливі порушення і зловживання
до 8 лютого.

У

— Дехто з вас уже має свої сім’ї, працює і заробляє гроші, але до сьогодні
все-таки тривало ваше дитинство.
Далі за кожен крок відповідатимете
самі. Бажаю, щоб ваші рішення були
розумні, виважені, відповідальні
й правильні. Завжди будемо раді вам,
долучайтеся до Асоціації випускників
університету. Хай ваше життя і кар’єра
будуть успішні, бо ваш успіх — це
наш успіх, — наголосив проректор із
міжнародних зв’язків професор Юрій
Рашкевич.
Привітали і побажали всього найкращого випускникам декан підготовчого відділення для іноземних
студентів „Компіс“ Володимир Пелех
та керівник відділу роботи з іноземними студентами Богдан Балич.
Українські дипломи магістра з рук
Юрія Рашкевича щирі люди з усіх кінців
світу брали з величезною радістю. Їх
радість переливалася поза вінця, адже
за плечима успішно складені іспити та
захищені дипломні роботи, й передчуття повернення додому.
— Я навчався в Політехніці шість
з половиною років. Майже два тижні
тому захистив дипломну роботу на
відмінно. Їду додому, в Туніс, як інженер-електромеханік. Підтвердити
там український диплом, думаю,
буде легко, бо я добре вчився, адже
мене навчали найкращі професори
й викладачі. Буду мати дуже гарні
спогади про Україну, — поділився

Світлина Анни Герич

переддень Нового року, 27 грудня, в Актовій залі головного корпусу Львівської політехніки відбулося
урочисте вручення дипломів магістра
п’ятнадцятьом студентам-іноземцям
із різних навчально-наукових інститутів університету.

радістю один із випускників ІЕСК Ахмед Бусаїд.
У незабутні хвилини прощання
гості-випускники були відкриті й багатомовні: слова подяки та взаємних вітань, і до того ж — лише українською
мовою (!) виголосила аж третина
молодих магістрів. Захірі Сана з Мароко (ІЕПТ), йорданець Таер Ганем
Хуссейн (ІТРЕ), який за час навчання
навіть привіз до Політехніки призове
місце з другого етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з напряму „Радіоелектронні апарати“, марокканець
Бінбарі Юсеф (ІЕСК) побажали всім
гарного майбутнього, подякували
вчорашнім наставникам та зазначили,
що залишають в Україні багато друзів.
Представник Союзу палестинських
студентів Насар Діа (випускник ІБІД)
привітав усіх та вручив грамоту за
активну діяльність Ганнаму Шаді Жамалу з ІТРЕ.
Анна ГЕРИЧ

увага: шахрайство!

МОНМС застерігає
У мережі Інтернет з’явилися сайти, які за певну плату пропонують завантажити програму для реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року.
Звертаємо увагу громадськості на те, що з метою уникнення обману програму створення заяви-реєстраційної картки слід скачувати лише на сайтах
Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. Завантаження
зазначеної програми є безоплатне.
Застерігаємо: не станьте жертвами шахраїв! Послуговуйтеся лише офіційними джерелами для отримання інформації з питань проведення зовнішнього
незалежного оцінювання!
За інформацією УЦОЯО

Три опозиційні фракції внесли до
парламенту проект закону „Про
вищу освіту“. Як повідомила голова
Комітету з питань науки і освіти
ВР Лілія Гриневич, він дозволить
наблизити українську вищу школу
до кращих європейських зразків,
зокрема через запровадження сис
теми державних грантів та надання
реальної автономії вишам. Серед
співавторів законопроекту — депу
тат Ірина Фаріон.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького
приєднують до Львівського національного аграрного університету.
Про це йдеться у розпорядженні
Кабінету Міністрів України від
16 січня 2013 року. Реорганізацію
здійснять у межах асигнувань,
передбачених Міністерству аграрної
політики та продовольства для під
готовки кадрів.
На проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року
не вистачає 37 млн. грн. Про це
повідомила директор Українського
центру оцінювання якості освіти
Ірина Зайцева. За її словами, коштів,
передбачених у бюджеті, виста
чить на підготовку і друк тестових
завдань, але забракне на оплату
праці педагогам, які працюватимуть
у центрах тестування.
Під час першого засідання Комітету
з питань науки і освіти ВР народні
депутати ухвалили рішення про створення шести підкомітетів із різних
напрямів освітньої діяльності. Про це
повідомляє прес-служба Верховної
Ради. Зокрема, створено підкомітет
із питань вищої освіти, головою
якого обрано Ірину Фаріон.
За матеріалами інформагенцій
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із головної зали
а черговому засіданні Вченої ради Політехніки обговорили, зокрема, роботу спеціалізованих учених рад
Н
із захисту дисертацій у 2012 році, стан охорони праці та пожежної безпеки та заходи щодо їх покращення,
виконання ухвал ради

На Вченій раді — про науку і безпеку
торія“ — за передані книжки в межах
акції „Подаруй дитині книжку“. Ректор
Юрій Бобало вручив подяку головному
редакторові „Аудиторії“ Тетяні Пасович
(на світлині).

Світлини Ірини Шутки

Спецради:
що є, що потрібно

Добрі знання і добрі
справи
Традиційно згадали про успіхи. Відзнаки з рук ректора отримали переможці Всеукраїнських студентських
олімпіад 2010/2011 навчального року:
Олена Антонюк (з метрології, стандартизації та сертифікації), Сергій Булат
(з міжнародної економіки), Олег Дума
(з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності), Володимир Янишин
і Вікторія Бринза (спеціальність „Телекомунікаційні системи та мережі. Інформаційні мережі зв’язку“), Анатолій
Сєрий (з електротехніки) та Ігор Мисак
(з гідравліки). Також привітали тих, хто
продемонстрував високий рівень на
олімпіадах у 2011/2012 навчальному
році. Це зокрема Володимир Дзера
(спеціальність „Прикладне матеріалознавство“), Мирослава Іванів
(„Мости та транспортні тунелі“), Володимир Янишин („Інформаційні мережі
зв’язку. Телекомунікаційні системи
та мережі“), Анна Устінова („Деталі
машин та основи конструювання“),
Анатолій Сєрий („Електротехніка“).
Дипломи вручили і переможцям
останнього конкурсу найкращих монографій, підручників і навчальних
посібників.
І про добрі книжкові справи: дирекція, учні та вчителі шкіл з українською
мовою викладання навчання в Гурові-Ілавецькому (Польща) висловили
подяку Львівській політехніці — ректорові Юрію Бобалу, доцентові Любові
Янків-Вітковській і тижневику „Ауди-

Про роботу спеціалізованих учених
рад із захисту дисертацій доповідав
проректор із наукової роботи Політехніки Зорян Піх. Підсумовуючи
діяльність спецрад у 2012 році, він
зокрема поінформував, що в університеті сьогодні працює 18 спецрад (16 із
них — на здобуття наукового ступеня
доктора наук), в яких відбуваються
захисти дисертацій за 50 спеціальностями у п’яти галузях науки (хімічні,
технічні, економічні, юридичні науки
й архітектура). За результатами роботи спецрад, у 2012 році захищено
15 докторських (9 політехніками), ще
2 роботи пройшли колективне рецензування, а також 123 кандидатських,
6 — колективне рецензування. Найактивніші ради, зокрема, в ІНЕМ та ІППТ.
Доповідач зазначив, що спеціалізовані вчені ради — „важливий чинник
у якісному покращенні і поновленні
кадрового потенціалу університету“,
й акцентував на забезпеченні високого наукового рівня дисертаційних
робіт, що можливо лише завдяки фундаментальній підготовці дисертанта,
належному науковому керівництві.
За словами Зоряна Григоровича, показники діяльності спецрад у 2012-му
такі ж, як і в попередні роки. Цьогоріч
сім рад проходитимуть переатестацію.
Деякі політехніки також залучені до
спецрад поза університетом і входять
до складу семи експертних рад при
МОНМС.
Тема спецрад актуалізувала й низку
інших питань: про забезпечення тематичної відповідності захищених робіт
структурі і спеціалізації Політехніки,
збереження чинної системи рад і її розширення (за словами директора ІМФН
Петра Каленюка, цьогоріч клопотатимуть про створення нової спецради
в інституті). Торкнулись і наближених
проблем: необхідність підвищення
рівня фахових видань (створення таких, які б увійшли до наукометричних

баз даних, у Філадельфійський список;
зробити двомовним — українською
й англійською — Вісник), оптимізація
діяльності відділу докторантури та аспірантури у забезпеченні формальної
сторони підготовки дисертацій, надто
короткий (трирічний) термін для написання аспірантом кандидатської,
відкриття аналогічних, як у Політехніці,
рад в інших вишах.

Безпека і комфорт
для кожного
Про стан охорони праці та пожежної
безпеки у Політехніці доповів проректор Богдан Моркляник. Він зокрема
розповів про роботу відділів охорони
праці, пожежної безпеки, позитиви (як
зниження травматичності, відсутність
нещасних випадків у 2012 році, ин.)
та напрями, в яких ще треба працювати (як-от необхідність поліпшення
санітарного стану в деяких будівлях
Політехніки тощо). Голова Колегії та
профкому студентів і аспірантів Політехніки Богдан Поліщук звернув увагу
на необхідність поліпшити умови пересування для студентів, які хворіють
на ДЦП, пересуваються в інвалідному
візку — йдеться зокрема про обладнання пандусів і перил у навчальних
корпусах № 1 і 19.
Ірина ШУТКА
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навчальний семінар

Т

орік науковці Інституту геодезії Львівської
політехніки взяли участь
у навч альному семінарі
„ГеоІТ — виклики, можливості та рішення“, що проходив 9 – 16 грудня в Ізраїлі.

Поїздка відбулася у межах
проекту „Видача державних
актів на право власності
у сільській місцевості та
розвиток системи кадастру“,
в якому Інститут геодезії
бере участь уже четвертий
рік. До слова, саме завдяки
цьому проекту в ІГДГ відкрито лабораторію інформатики і геодезії зі сучасним
парком приладів і технологій, які використовують
у навчальній програмі для
підготовки фахівців земле
впорядної служби.
Оскільки ізраїльська фірма Marmanet Organization &
Projects Man agem ent Ltd
в Тель-Авіві виграла тендер Світового банку, тож
запросила до себе групу
працівників із Держкомзему України та провідних
науковців навчальних закладів України. Та лише
львівські політехніки відгукнулися на це запрошення,
інші ж виші утрималися від
поїздки через часті бойові
дії в Ізраїлі.
У складі делегації були
професори — директор ІГДГ
Корнилій Третяк, завідувачі
кафедр кадастру територій
Лев Перович, геопросторового моделювання та
картографії Петро Черняга
й професор кафедри вищої
геодезії та астрономії Степан Савчук. Візит розпочався з навчального семінару.
Гості також ознайомилися
з топографо-геодезичною
інфраструктурою землевпорядної служби Ізраїлю. Круг
лий стіл, де мова йшла про
системи управління земельними ресурсами, пройшов
під орудою віце-президента
компанії Marmanet Group
Нани Ліпшитс. За результа-

тами навчального семінару
всі отримали Сертифікати
учасника.
Гості з України ознайомилися з національною ГІС,
цифровою картографічною
системою, застосуванням
просторової інформації для
прийняття рішень при здійсненні управління земельними ресурсами, платформою державної геоінформаційної системи, системою
управління земельними
ресурсами Ізраїлю, її особливостями, розробкою
інформаційних систем для
управління земельними
ресурсами з використанням
глобальної комп’ютерної
мережі Інтернет та iPad
тощо.
На семінарі українці презентували аналогічні розробки в Україні, дискутували з приводу подібностей та
розбіжностей в управлінні
земельними ресурсами
в Україні та Ізраїлі, можливих шляхах їх подолання
і застосування ізраїльських
напрацювань в управлінні
земельними ресурсами
в Україні та тісної дальшої
співпраці.
Як розповів Корнилій
Романович, українська делегація зустрілася з представниками Управління
геодезії, картографії та ка
дастру Ізраїлю. Політехні
кам було приємно побачити в геодезичній службі
випускників-геодезистів
Львівської політехніки, зокрема, завідувача відділу
кадастру Шмуеля Ходорова, який не лише вчився
у Політехніці, а й захистив
кандидатську дисертацію.
Нині викладає у двох ізраїльських коледжах і університетах. Саме йому і доктору Михайлу Хлебанову,
який приїхав до Ізраїлю
з Росії, вдалося створити
в країні сучасну систему
геодезії і кадастру.
— Ми зустрілися з представниками фірми Mar

Світлина Людмили Савчук

Міжнародний обмін досвідом

man et, що виграла тендер, — розповідає Корнилій
Третяк. — Вона займається
геоінформатикою і, по суті,
працює в закритому режимі, тому наше знайомство
виглядало, як дуже загальне. Цікава була й поїздка
в Технікон — найбільший
технічний університет у Хайфі, єдиний виш, де готують
геодезистів та землевпоряд
ників. Університет має високий рейтинг у світі: там працює п’ять Нобелівських лауреатів. Побували також на
факультеті геоінформатики
та картографії, ознайомилися з навчальною програмою підготовки фахівців
з геоінформатики на рівнях
бакалавр, інженер, магістр,
науковими темами вишу,
матеріально-технічною базою. Шкода тільки, що приїхали туди під час свята
ханука, тому студенти і викладачі були на канікулах.
Вдалося поспілкувалися
лише з одним із професорів.
Відвідали й кілька приватних фірм, які надають послуги та реалізовують проекти
з управління земельними
ресурсами в Ізраїлі, ознайомилися з використанням
досвіду приватних компаній
для управління земельними
ресурсами країни.

— Чи відрізняється наше
навчання від їхнього?
— Почнемо з того, що в Ізраїлі працює багато наших
випускників, яких шанують
і радо беруть на роботу, навіть
якщо вони й не знають мови.
Тож ще раз переконалися,
що готуємо добрі геодезичні
кадри. Стосовно нинішнього
навчання, то у нас є багато
спільного: майже однакова
кількість студентів, однакові
підходи і рівень навчання,
стандартні навчальні програми… Матеріальна база
подекуди у нас ліпша, ніж
у них. Різне те, що ізраїльські
студенти вчаться тільки на
платній основі, не мають такої кількості лекцій, а більше
часу на індивідуальне навчання і практичну роботу.
— Плануєте налагодити
тісніші контакти?
— У Державній службі геодезії та кадастру Ізраїлю
залишили угоду про спів
працю, але як усе буде насправді, покаже час. Наразі
плануємо отриману інформацію використовувати
у навчальному процесі для
підготовки фахівців напряму „Геодезія, картографія та
землеустрій“.
Катерина ГРЕЧИН
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молода наука
кщо наука — справа вчених, то її результати і вплив на життя — це вже інтерес широкого загалу. Популярно
Я
про науку чи не найліпше можуть розповісти самі вчені — тож наш тижневик вирішив запропонувати спів
працю політехнікам, зокрема студентам, аспірантам і молодим науковцям, готовим писати про дослідницькі

проекти, нові технології та прилади, цікаві наукові гіпотези і факти у світі й Україні (ідею в одному з інтерв’ю
„підказали“ професор Богдан Лукіянець і доцент Григорій Понеділок із кафедри прикладної фізики та наноматеріалознавства). Маємо надію, що цей „експеримент“ „Аудиторії“ знайде підтримку, і науково-популярні
статті стануть звичними на сторінках газети. А наразі — перший крок

Великі проблеми вирішують
на нанорівні
Олександр Шаповал,
науковий співробітник
кафедри органічної хімії
Інституту хімії та хімічних
технологій Львівської
політехніки.
Напрям досліджень:
нанотехнології та
отримання
нових наноматеріалів.

Коли мені, студентові четвертого курсу, запропонували займатися наукою,
я спочатку засумнівався, бо, вступаючи
в університет на кафедру хімічної
технології переробки нафти та газу,
мріяв працювати в нафтопереробній
пром исловості; визначальною для
мене була асоціація „нафта — гроші“. Але ознайомившись зі станом
нафтопереробн ої галузі в Україні,
а згодом відвідавши під час практики
нафтопереробний і нафтохімічний завод у Плоцьку (Польща), я зрозумів:
у нашій країні ця асоціація далека від
дійсності…
Крім того, мене зацікавила тематика наукової роботи, до якої отримав
змогу долучитись, — дослідження наночастинок різної природи і методи їх
синтезу, яким уже тоді приділяли значну увагу. У Політехніці група дослідників працює під керівництвом прекрасних учених — Олександра Сергійовича
Заіченка і Наталії Євгенівни Мітіної.
У минулому столітті вчені з’ясували,
що у макроскопічних розмірах (скажімо,
від метра до однієї мільйонної метра,
тобто до мікрона) оптичні, електричні, теплові властивості різних об’єктів

(кристалів, аморфних речовин і т. п.)
практично однакові та не змінюються.
Але якщо перейти на нанорівень, то
з’являється цікава залежність: об’єкт
отримує не притаманні йому у макро- та
мікророзмірах властивості, які формуються на нанорозмірному рівні.
Нині нанотехнології — пріоритетний напрям досліджень у багатьох
галузях. Сучасне технологічне виробництво орієнтується на використання
різних типів матеріалів, основні властивості яких сформовані на нанорозмірному рівні. Спектр застосування
нанотехнологій охоплює всі види людської життєдіяльності: від медицини
і біотехнологій до промисловості та
космічної галузі.
Моя кандидатська дисертація —
„Одержання та реакції модифікованих
олігопероксидами нанорозмірних
органічних і полімер-мінеральних пігментів“ — присвячена функціональним
полімер-мінеральним високодисперсним матеріалам із набором заданих
спеціальних хімічних і фізико-хімічних
властивостей. Ці матеріали можуть
використовуватись як наповнювачі
полімерних композитів, магнітні та

люмінесцентні маркери клітин для
діагностики і лікування пухлинних захворювань, нанорозмірні системи доставки ліків, ДНК і РНК, сцинтиляційні
і люмінесцентні матеріали для контролю рентгенівського та радіоактивного
випромінювання.
Навчаючись в аспірантурі, я зрозумів, що кожен учений потребує фінансової, моральної й організаційної підтримки з боку держави, громадськості
та приватного сектора. Проблема
в тому, що в університеті немає дорогих приладів, необхідних для досліджень. А якщо держава навіть виділяє
кошти на таке обладнання, то все одно
їх не вистачає на його експлуатацію…
Останніми роками Львівська політехніка спрямовує багато зусиль на
підвищення рівня науково-дослідної
роботи. Є надія, що часи неприродної
відірваності освіти і науки залишаться
в минулому…
Зараз ми, група науковців-хіміків,
подали заявку на здобуття гранту
Львівської політехніки для молодих
учених. Йдеться про розробку нових
композиційних наноматеріалів для
використання у медицині й електроніці — без цього розвиток сучасної
техніки і медицини неможливий! Над
проектом працюватимуть молоді вчені
ІХХТ, які вже мають певні досягнення
в цій галузі, зокрема науковці з кафедр
хімічної технології неорганічних речовин і технології біологічно активних
сполук, фармації та біотехнології. У підсумку маємо за мету дослідити нові
біологічно активні сполуки, що містяться на вуглецевих нанотрубках, провести експериментальні дослідження
модифікованого оксиду графіту — для
отримання суперконденсатора і визначення ефективності конденсаторів
такого типу. А ще, звичайно, опублікувати наукові статті в провідних фахових
журналах (визнання світової наукової
спільноти — така важлива мотивація
для вченого!) і, можливо, отримати
патент за результатами проекту.
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робота-мрія

Реальний чемпіон віртуального світу

У

— Я є частиною команди з Counterstrike, і гра справді є моєю роботою.
Працюю приблизно два-три тижні на
місяць. Упереваж тоді, коли готуюся
до змагань. Встаю пізно — близько
полудня. Робочий день починається
з перегляду соцмереж, потім тренуюся
приблизно до 18 години. Після цього
ми збираємося всією командою та обговорюємо тактичні моменти гри. До
півночі через інтернет граємо з ґеймерами зі всього світу. І знову від півночі до 12 години дня — час на особисті
справи.
Часто подорожую Україною і різними країнами світу. Мені все це дуже подобається, хоч не завжди до вподоби
моїй дівчині: доводиться мене чекати.
11 – 14 жовтня побував на чемпіонаті
Европи у Португалії, де нам дісталося
срібло.

рік завершення свого навчання
в Інституті прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки Арсеній Триноженко встиг стати до лав чемпіонів світу.
У 2010 році, коли українська мультигеймінгова кіберспортивна організація Natus Vincere (Na’Vi) вперше в історії кіберігор виграла три головних
змагання за один рік — Intel Extreme
Masters, Electronic Sports World Cup
та World Cyber Games-2010, хлопець
був членом команди з дисципліни
Counter-Strike 1.6 — гри, яка й принесла перемоги. Відколи почалося
захоплення комп’ютерними іграми
та як переросло в професію — у розмові зі співзасновником Na’Vi, відомим у ґеймерських колах під псевдонімом „ceh9“.
— Арсенію, який вплив навчання
у Політехніці мало на Ваше захоп
лення комп’ютерними іграми?
— Прямого стосунку моє навчання до
ігор не мало, але ґрунтовно цікавитися
комп’ютерами почав саме під час студій на кафедрі прикладної математики. Перший ПК отримав у подарунок
від батьків у ранньому дитинстві. Він
був доволі слабкий функціонально,
але бавився я так само охоче, як тепер. У дев’яностих грав у Wolfstein 3D,
PC MAM, COMIC, DOOM, Heroes of
Might and Magic та інші ігри, які тоді
були доступні.

— Як Ви потрапили в Natus Vincere
(від латинського „народжені перемагати“) та що означає для Вас
бути в її складі?
— По суті я один із засновників.
У 2010 році почав працювати в нікому невідомій команді, яка ще не
мала за собою великих перемог. За
три роки ми стали відомою в усьому
світі організацією. Тепер на рахунку
Natus Vincere чотири золоті медалі у різних версіях чемпіонатів світу
з гри Counter-strike, ми двічі стали
чемпіонами з ДОТА-2. Na’Vi встановила три рекорди: виграла три чемпіонати світу та отримала 250 тисяч
доларів призових за рік, уперше
в світі за перемогу в комп’ютерній
грі ДОТА-2 нам дісталася нагорода
мільйон доларів. До того таких великих грошових призів у комп’ютерних
іграх не вигравав ніхто. На сьогодні
Natus Vincere — одна з найуспішніших

у світі кіберспортивних організацій,
яка об’єднує найкращих гравців із
різних дисциплін-ігор (Counter-strike,
DOTA-2, FIFA та Legue of Legends). Наш
офіс знаходиться в Києві, а гравці —
з різних міст (Львова, Києва, Харкова,
Дніпропетровська, Ялти) і країн (Росії,
Естонії).
— Як виглядають змагання кіберспортсменів? Де вони відбуваються?
— До кіберспорту належать три
жанри комп’ютерних ігор: шутери
від першої особи, стратегії реального часу і спортивні симулятори.
Змагання проводять по всьому світі, а найбільшим є чемпіонат World
Cyber Games, який вперше відбувся
у 2010 році в Південній Кореї. Міжнародні змагання бувають на стадіонах,
де багато глядачів можуть стежити за
грою на великому екрані, а менші —
в комп’ютерних клубах. Ігри можуть
відбуватися через інтернет або локальну мережу. Остання є краща,
оскільки практично унеможливлює
шахрайства, має однакову для всіх
пропускну спроможність.
— У якій ігровій дисципліні виступаєте? Чи можете вчорашнє захоплення назвати нинішньою професією?

— Часто лікарі та різні дослідники
виступають проти комп’ютерних
ігор, наводячи переконливі арґументи. А те, що довге сидіння за
комп’ютером негативно впливає
на здоров’я людини — підтверджено досвідом багатьох сучасників. Як
Ви підтримуєте свою фізичну форму? Чи маєте якісь хобі в реальному
світі?
— На сучасну людину негативно впливає багато речей. Це не означає, що від
них одразу відмовляються. Комп’ютер
уже став невід’ємною частиною життя
кожної людини. Змалку мене вчили:
„Хороші результати в школі — хороші
розваги після школи“. Але на розваги
часу було небагато. Я добре вчився,
закінчив музичну школу, вмію грати
на скрипці, люблю співати, є частим
гостем у львівських караоке-клубах.
Також я вивчив англійську мову, трохи
знаю німецьку.
— Чи маєте особливі рецепти для
перемог?
— Я вважаю, що в кожного шлях до
мети свій. А щоб стати переможцем,
треба наважитися йти тільки вперед
і не боятись, а намагатися виділитися з юрби. Ніколи не варто зациклюватися на чомусь одному. Кожна
людина мусить раціонально і точно
оцінювати свої можливості та результати праці.
Спілкувалась
Анна ГЕРИЧ
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надзвичайна подія

Політехніка відновила теплопостачання
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Під’єднання до міської тепломережі
виявилося проблемним (найближча
теплотраса проходить вулицею Сахарова). Та вже у п’ятницю, 11 січня,
завдяки „Львівтеплоенерго“ та „Залізничтеплоенерго“ вдалося запустити
два резервні котли. Відтак університет
працює в нормальному режимі. На
графік навчального процесу аварія не
вплинула: його буде скореговано за
рахунок модульних тижнів.
Ректор Львівської політехніки Юрій
Бобало наголосив, що відновлення
теплопостачання університету стало
турботою не тільки львівських політехніків, а й обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яку очолює перший заступник голови Львівської обл
держадміністрації Богдан Матолич.
— Коли сталася ця надзвичайна
подія, ми ще не знали, які сюрпризи може нам принести „Небесна
канцелярія“, — розповів Юрій Ярославович. — Очікували, зокрема, на
більші морози. Тому в усіх корпусах
із опалювальної системи оперативно

спустили воду, щоб не допустити її
замерзання. Левову частку ремонтних і відновлювальних робіт взяли
на себе „Львівкомунтеплоенерго“ та
„Львівгаз“. Особливо хочу подякувати директорові першого з названих
підприємств Степану Пакіжу. Йому
довелося керувати невідкладними
роботами вночі 9 січня, у день свого
ангела. Одразу відреагували на нашу
біду міський голова Львова Андрій Садовий та його перший заступник Олег
Синютка, котрий брав безпосередню
участь в оперативному вирішенні питань подолання наслідків аварії.
Юрій Бобало подякував усім, хто
допомагав та підтримував:
— У ці тривожні дні ми отримали
десятки телефонних дзвінків від наших колег-освітян, різних установ та
організацій з пропозиціями надати
посильну допомогу щодо відновлення
теплопостачання. Щиро дякую їм за
це! Особлива вдячність — нашим проректорам, керівникам та працівникам
служби головного енергетика, відділу
капітальних ремонтів, автогосподарству, іншим підсобним підрозділам
університету, котрі самовіддано вдень

і вночі працювали, аби у найкоротші
терміни подолати наслідки аварії. Їх
кількість становила понад 100 осіб.
Це засвідчило, що Львівська політехніка має хороших фахівців, надійний
кадровий потенціал, людей, відданих
своїй справі.
Зараз тривають роботи з будівництва даху котельні, відновлення роботи технологічного обладнання, підготовки до запуску другого резервного
котла. Двох котлів цілком достатньо
для забезпечення нормального теплопостачання всього університетського
комплексу навіть за умов різкого суттєвого похолодання. Що ж стосується
відновлення старого котла, на якому
стався вибух, то його обмурування та
ремонт університет проведе пізніше
власними силами.
Відтак напруга на аварійному
об’єкті дещо спала. Навчальний процес триває. А в лютому відбудеться
і традиційний Зимовий благодійний
бал Львівської політехніки — його перенесли на 9 лютого цього року.
За повідомленнями прес-служби
Львівської політехніки

наш календар
19 січня — Богоявлення Господнє (Водохреща).
22 січня — День соборності України.
29 січня — День працівників пожежної
охорони.

Пам’ятні дати

16.01.1919 — Директорiя УНР оголосила
вiйну бiльшовицькiй Росiї.
17.01.1869 — народився Iван Труш,
вiдомий український живописець i
художнiй критик.
17.01.1901 — iнтронiзацiя Андрея Шептицького на Галицького митрополита.
17.01.1921 — у Вiднi вiдкрито Український
Вiльний Унiверситет.
19.01.1912 — народився Голова Проводу
ОУН Ярослав Стецько.
19.01.1939 — у концтаборі загинув Михайло Драй-Хмара, український поет i
літературознавець.
19.01.1959 — помер Олександр Носалевич, український співак, соліст провідних
театрів Европи.
20.01.1884 — народився Іван ФещенкоЧопівський, визначний металурґ, автор
об’ємного твору „Металознавство“,
громадський і політичний діяч, міністр
промисловості і торгівлі в уряді УНР.
20.01.1897 — народився поет i есеїст
Євген Маланюк.

22.01.1775 — народився Андре Марі
Ампер, французький фізик і математик.
22.01.1788 — народився Джорж Ґордон
Байрон, англійський поет, учасник виз
вольного руху в Італії та Греції, автор
роману у віршах „Дон- Жуан“.
22.01.1803 — помер Кирило Розумовський, останній обраний гетьман України.
22.01.1918 — Центральна Рада IV Універсалом на Софійській площі в Києві проголосила самостійність України.
22.01.1919 — Директорія УНР на Софійській площі в Києві проголосила Злуку
всіх українських земель (західних і східних) в одну Українську державу.
22.01.1920 — померла Наталія Кобринська, українська письменниця.
23.01.1921 — підступно вбито видатного
українського композитора Миколу Леонтовича.
24.01.1869 — народився Остап Нижанківський, український композитор.
24.01.1879 — народився Станіслав Людкевич, український композитор.
25.01.1736 — народився Жозеф Луї Лаґранж, французький математик і механік.
25.01.1756 — народився Вольфґанґ Амадей Моцарт, австрійський композитор.
25.01.1942 — помер Агатангел Кримський, український письменник, філологорієнталіст, академік.

26.01.1915 — помер Михайло Павлик,
український письменник і публіцист,
один із засновників Радикальної партії.
27.01.1790 — народився Петро Гулак-Артемовський, український поет.
27.01.1839 — народився Павло Чубинський, етнограф і поет, автор українського гімну „Ще не вмерла Україна…“.
27.01.1860 — вийшов друком повний
„Кобзар“ Тараса Шевченка.
27.01.1891 — народився Павло Тичина,
відомий український поет.
28.01.1920 — помер Панас Мирний,
український письменник.
28.01.1929 — почалася нарада І Конґресу
Українських Націоналістів у Відні.
28.01.1992 — Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий
прапор Державним прапором України.
29.01.1578 — народився архієпископ
Мелетій Смотрицький, перший теоретик
українського мистецтва віршування.
29.01.1918 — бій українських студентів з
большевицькими окупантами під Кру
тами.
30.01.1834 — народився Володимир Антонович, український історик, археолог,
етнограф.
30.01.1868 — народився В’ячеслав Будзиновський, український політичний діяч,
історик та письменник.
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постаті сучасників

У скарбницю історичної науки та наукового
українознавства

Г

він чомусь постійно був засекречений.
З часом фрагментарно вдалося його
вивчити, а наукові дослідження надрукувати в українських наукових журналах. Галицьке Євангеліє — святиня
українського народу (має 260 сторінок, прекрасну срібну оправу ХІІ ст.),
було надпрестольною книгою у соборі Ярослава Осмомисла. Тож галичани мають одну із найстаріших, документально підтверджених оригіналів
національних пам’яток, якої не має
жодна європейська країна.

ість „Аудиторії“ — відомий український історик та українознавець,
академік АН Вищої школи України
та Міжнародної Академії Наук Євразії, лауреат премії ім. академіка
І. Крип’якевича, завідувач кафедри
українознавства університету „Львівський Ставропігіон“ й професор однойменної кафедри Львівського національного аграрного університету
Віктор Ідзьо.

З Віктором Святославовичем ми
познайомилися в одній із поїздок
товариства „Любачівщина“ на рідні
терени. Цей чоловік одразу привертав увагу веселою вдачею, широкою
ерудицією, глибоким знанням як сучасної української історії, так і княжої
доби. Лише згодом довідалася, що
професор є автором багатьох наукових монографій і книжок з історії
України й української діаспори та
понад п’ятиста наукових праць. Вивчення історії для нього — не лише
професійний фах, а й величезне хобі.
Черпаючи багатющі відомості про
українську історію в московських та
українських бібліотеках і архівах, інформацією про 500-літню українську
державність спочатку ділився зі своїми студентами. Згодом, коли таких
наукових досліджень стало більше,
одна за одною „народжувалися“
монографії, які зазвичай виходять
у світ під грифом профільного міністерства і є навчальними посібниками
для студентів-українознавців вишів
України. Цими монографіями цікавиться й широка громадськість, адже
в них є та історична правда, яка довгі
роки була захована у московських
спецфондах.
— Працюючи в московських архівах, знайшов відомості про Українську
державу з новим столичним центром — Львовом, яка концентрувала
українську середньовічну державу
від Карпат до Дніпра і була відома
в Європі як Львівське королівство, —
говорить Віктор Ідзьо. — На глибокому
науковому матеріалі, дослідженнях
істориків та археологів, я відтворив
маловідомі, а то й призабуті сторінки
епохи заснування королем Левом І
Даниловичем нової держави РусіУкраїни з центром у Львові. На основі
цих досліджень написав монографії

„Львівське королівство у ХІII–ХІV століттях“ та „Руське королівство“.
Серед і досі заборонених відомостей в архівах знайшов також цікаві
документи про Ярослава Осмомисла,
Володимира Галицького, Олега Ярославовича Галицького, короля Килимана Галицького і великої княгині Анни,
яка відіграла визначну роль в утворенні українського королівства. Власне,
ці наукові знахідки спричинилися до
написання монографій про відомі
й невідомі історичні постаті. Загалом,
все, що побачило світ і ще буде надруковане, — це лише початок моїх
досліджень, тож наступні дослідники
можуть використати їх як джерельну
базу у вивченні проблем державо
творчих процесів в Українській державі
наприкінці ХІII — першій половині
XIV століть.
— Що найбільше вразило Вас під час
московських досліджень?
— Без сумніву — знайомство з Галицьким Євангелієм. Мені вдалося
отримати дозвіл на роботу у закритих фондах російської історичної бібліотеки. Там я вперше побачив величезну кількість вивезених від нас
українських старожитностей. А якось
у каталозі знайшов посилання на те,
що Галицьке Євангеліє зберігається
у закритих фондах державного архіву.
Коли ж вдалося побачити цей оригінал, датований 1144 роком, зрозумів,
що ним ніхто ніколи не займався, бо

— Чи вдасться Україні повернути
свою святиню?
— Відповісти однозначно не можу.
З цим проханням ми зверталися у різні
інстанції. З Москви нам відповіли, що
оригінал не віддадуть, а факсимільну
копію можуть продати за … 60 тисяч
євро. У мене таких грошей нема, держава теж не поспішає їх вишукати.
Правда, голові Івано-Франківської обл
держадміністрації вдалося зустрітися
з Віктором Януковичем, розповісти
про історію Галицького Євангелія. Президент пообіцяв допомогти з коштами
на викуп факсимільної копії.
— Знаю, що цікавитеся й історією
Закерзоння, діяльністю ОУН і УПА на
цих землях…
— Ця тема теж мені близька, бо знаю
людей, які героїчно боролися на Закерзонні з тодішнім режимом. Коли
зацікавився цією історію глибше, написав нові книжки і монографії. Так,
монографії про Перемишль і Любачів
(до 800-ліття міста) увійдуть у серію
„Українські міста“, над якою теж працюю вже давно.
— Що чекаєте від року нинішнього?
— Маю надію, що моя монографія
„Українська держава. ІХ — ХІV століття“ побачить світ цього року. Це третя
монографія зі серії, адже цією проблемою займаюся дуже давно. Торік вдалося підготувати до друку підручник
для магістрів „Лекції з українознавства“, який також планую видати цього року. Є плани стосовно поліпшення
роботи наукового журналу „Україно
знавець“, де я головний редактор.
І далі досліджуватиму нашу історію.
Катерина ГРЕЧИН
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Особливості цьогорічного
Різдва у Львові
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Світлини Анни Герич

зували образи Божої Матері, ангелів,
Йосифа, Марії, царя Ірода та інших,
вогняні й піротехнічні ефекти) та вуличній вогняній інсталяції „Коли ангели
спускаються на землю“ від акторів
театру „Воскресіння“. Свою лепту внесло й „Свято пампуха“, в межах якого
відбуваються різноманітні забави та
конкурси — на найкращий вертеп, ангелів та чортів, господинь, пампухоїдів.
Крім усього, на святі відправляли ексклюзивні різдвяні листівки „Зі Львова
з любов’ю!“. Таку можливість мали
всі, хто відвідав „Львівську Різдвяну
Пошту“ на площі Ринок. Листівки надсилали в різні куточки світу: Бразилію,
Мексику, Італію, Іспанію, Німеччину,
Чехію, Росію, Польщу тощо.
Відбувся і традиційний фестиваль
„Спалах різдвяної зірки“ у Шевченківському гаю. Урочиста хода звіздарів
об’єднала майстрів цього давнього
мистецтва з різноманітних міст: Львова, Івано-Франківська, Стрия, Сімферополя та інших. Загалом у ході взяло
участь понад шістдесят звіздарів.
Усі свята супроводжував щорічний
фестиваль „Велика коляда“, який від
7 до 27 січня проходить у Храмі пресвятої Євхаристії.
Ще однією цікавинкою цьогорічного Різдва стала ціла тонна куті, яку
готували аж п’ятнадцятеро кухарів
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У Львові з нагоди Дня Соборності та
Свободи України, 94-ї річниці проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР
відбувся ряд урочистостей. Зокрема,
21 січня пройшла Урочиста акаде
мія в Оперному театрі. А 22 січня
очільники області, міста та представ
ники громадськості поклали квіти
до Меморіалу воїнам УГА, до могили
Президента Національної Ради ЗУНР
Євгена Петрушевича на Личаків
ському кладовищі та до Меморіалу
Українським Січовим Стрільцям на
Янівському кладовищі.
Стали відомі лауреати премії
ім. В. Стуса. Її присуджують митцям,
які мають видатні успіхи у своїй га
лузі, дотримуються виразної грома
дянської позиції та активно присутні
в українському культурному про
сторі. Цьогоріч преміантами стали
колишній політв’язень, голова Музею
шістдесятництва Микола Плахотнюк,
художниця Любов Міненко, пись
менник Борис Ткаченко та співачка
і телеведуча Софія Федина.

і чотири господині на чолі з відомою
львівською музикою Надією Скрипкою. Аби нагодувати львів’ян та гостей
цим смаколиком, використали понад
тонну пшениці, більше 120 л маку,
понад 80 кг родзинок, 76 кг горіхів та
60 л меду.
Завершальним святковим штрихом
стало Водохреща. У цей день на площі Ринок священики різних конфесій
освятили воду.
Наталія ПАВЛИШИН

13 січня на 83-му році життя у Львові
помер український правозахисник,
політв’язень радянських таборів Михайло Горинь. Дисидента поховали на
Личаківському кладовищі. Михайло
Горинь належав до числа тих, які
творили Українську державу, докла
даючи до цього високу національну
свідомість та власну жертовність, за
що не раз ризикували загинути від
більшовицької тиранії.
У Музеї-меморіалі „Тюрма на Лонцького“ відзначили 100-річчя від дня
народження Головного командира
УПА генерал-хорунжого Василя
Кука — „Лемеша“. 10 січня історик
Володимир В’ятрович прочитав лекцію
„Василь Кук. Життя як виклик“. Істо
рик був особисто знайомий із коман
диром і останні роки працює з архівом
Кука, який за заповітом зберігається
у Центрі досліджень визвольного руху.
29 січня представники громадських
організацій Львівщини та депутати
облради візьмуть участь у вшануванні 95-ої річниці подвигу героїв
Крут. Заходи розпочнуться мітин
гом-реквіємом біля Меморіального
комплексу „Пам’яті героїв Крут“
в с. Пам’ятне (Чернігівська обл.). За
вершаться урочистості меморіальни
ми піснеспівами капели бандуристів
ім. О. Вересая.
За матеріалами інформагенцій
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студентське самоврядування

Дружні і в роботі, і на дозвіллі

О

станні дні минулого року студенти Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій перетворили на свято. 25 грудня активісти колегії та профбюро ІКНІ провели акцію „Засніжена Політехніка“.

Світлини Наталії Павлишин

На великій перерві молодь
зібралася біля першого навчального корпусу і влаш
тувала справжнісінький
сніжковий бій. Не завадило
молоді навіть те, що в цей
день розпочалася відлига
і яскраве сонячне проміння
„злизувало“ снігові кучугури.
Охочих позмагатися у сніговому бою було чимало.
Після цього відбувся конкурс
на ліплення кращої снігової
баби. Врешті на подвір’ї Політехніки „виросли“ різноманітних форм і розмірів сніговики. Переможці, а саме
найшвидші, і ті, хто виліпив
найбільшу снігову скульптуру, отримали солодкі подарунки. Солодощі дісталися
і творцям оригінального
снігового ведмедика, який
„виліз“ на огорожу. Останнім
етапом акції стали перегони
на санчатах: дві групи хлопців тягли навперегін дівчат
на санах. А завершилося все
дружнім чаюванням у студентській їдальні.
— Організовуємо нав
чальні і розважальні проекти. Наприклад , перед
модулями, щоб студенти
розслабилися і відпочили, ми проводили вечірку „Розфарбуй будні“. Також влаштовуємо чимало
спортивних змагань, щоб

довести всім, що життя зі
спортом значно яскравіше. Нещодавно проводили
шаховий турнір в одному
зі спортивних корпусів між
викладачами і студентами.
До Дня студента в нічному
клубі підготували аукціон,
танцювальне і арт-шоу, різноманітні розважальні конкурси, — розповіла керівник відділу корпоративних
зв’язків, третьокурсниця
ІКНІ Ірина Микитин.
Також щороку профбюро
допомагає знаходити спонсорів для підтримки інститутської команди, яка бере
участь у фестивалях „Весна
Політехніки“ та „Осінь Політехніки“. Під час „Весни
Політехніки“ з кожного проданого квитка одну гривню
залучали для доброчинної
акції, яку проводили наприкінці семестру, — їздили
в дитячий будинок, а ці гроші використали на допомогу
дітям. Також нещодавно
проводили аукціон: в інтернеті створили свою сторінку
і оголосили про благодійну
акцію зі збору коштів, які
витратили на святкування
Миколая в одному з дитбудинків. Участь в акції взяло
понад сім тисяч осіб. Ми
їздили на свято до дітей
і купили їм все необхідне.

А 21 грудня, у прогнозований кінець світу, ходили
по університету та дарували
всім обійми і щирі посмішки, покращуючи настрій
політехнікам.
Зараз молодь розпочала
новий проект — культурні
вечори в дитбудинках. Усі
охочі мають можливість
долучитися до цієї акції.
Студенти щотижня відвіду
ватимуть дітей-сиріт у селі
Жовтанці і організовуватимуть для них цікаві програми. Заплановано провести
ряд цікавих майстер-класів:
із вишивання бісером, малювання та навчання англійської мови через перегляди цікавих фільмів. Також
студенти хочуть проводити
з дітьми уроки етикету та
навчати малечу танців, щоб
потім підготувати справжнісінький костюмований бал.

— Перш ніж проводити
будь-який захід, обираємо
команду, яка займатиметься тим чи іншим проектом,
знаходимо спонсорів, щоб
придбати призи для учасників, — наголосила дівчина.
Разом молодь і у вільні від навчання дні. Так
вони святкували Андрія та
Новий рік. На Андріївські
вечорниці спершу каталися
на санках, організовували
ворожіння, читали вірші
Тараса Шевченка. Спільні
святкування завжди продумують заздалегідь, готуючи
цікаву програму, насичену
конкурсами та вікторинами,
обмінюються подарунками,
діляться спогадами про
зроблене за весь рік. А на
Різдвяні свята студенти підготували вертеп. Із колядою
молодь відвідувала всіх своїх друзів та знайомих.
— Чимало роботи проводимо і для власного саморозвитку. Часто організовуємо мотиваційні вихідні
для наших новачків, їздимо
разом відпочивати, щоб більше здружитися і сформувати
сильнішу команду. Готуємо
різноманітні тренінги, які
проводять старші члени профбюро, з тайм-менеджменту,
з командної роботи — це
допомагає раціонально та корисно розподіляти свій час, —
додала наостанок Ірина.
Наталія ПАВЛИШИН

[культура]

ч. 1 (2801)
24 — 30 січня 2013

презентація

коротко

„Володар кам’яного персня“
живе у фото й спогадах

У

видавництві „Світло й тінь“ вийшов альбом, присвячений постаті
Героя України, колишнього директора Львівської національної галереї
мистецтв Бориса Возницького.
Автори книжки Роман Лубківський
і Василь Пилип’юк зуміли гармонійно
поєднати у виданні текст і зображення,
розкривши сучасникам і прийдешнім
поколінням розмаїті грані цієї непересічної особистості. На сторінках у кольорі постає життя Возницького ще від
часів дитинства та молодості. Уявлення
про різні періоди його життя й діяльності доповнюють фрагменти інтерв’ю
з ним та уривки з досліджень. Особливістю альбому стали записи і роздуми
Возницького, взяті з його щоденника.
На презентації, яка відбувалася
в Палаці Потоцьких 15 січня, мистецтвознавець Роман Яців зазначив:
— Це восьма книга із серії „Постаті“. Вона унікальна за своєю структурою — має наскрізь авторське бачення
динаміки життя і тих творчих акцентів,
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які вирізняють Бориса Возницького на
тлі епохи. Через книгу ми маємо змогу відтворити всі етапи становлення
його індивідуальності, проникнути
в середовище його сім’ї і пройти разом
із ним непростий шлях від уродженця
села Полісся до видатного музейника,
культоролога й інтелектуала.
Своє слово про Бориса Возницького сказали поет Іван Драч, Герой
України Юрій Шухевич та інші — презентація „Володаря кам’яного персня“
була ностальгійно-теплим вечором
спогадів.

24 січня у кінопалаці „Копернік“ —
показ програми „Українська нова
хвиля“ — сім короткометражних
фільмів українських режисерів. До
програми увійшли короткометраж
ки „Уроки української“, „Дорога“,
„День незалежності“, „Борода“,
„Пиріг“, „Діалог на самоті“ і „Між
двадцятою та опівночі“.
У Львівському будинку орґанної та
камерної музики 26 січня відбудеться
дійство „Світоявлення“ — реалізація
щорічного проекту „По Рождеству“.
Під час вечора актори театрального
центру „Слово і голос“ представлять
давні духовні наспіви. У дійстві буде
близько 20-ти текстів, мінімум деко
рацій і жодного музичного супроводу.
Музичний світ визнав найвідомішу
українську різдвяну мелодію „Щедрик“ піснею XX століття. Мелодія
має понад сотню аранжувань
і є своєрідним гімном Різдва в Аме
риці та Канаді. Над нею композитор
Микола Леонтович працював 20 ро
ків. Петро Вільговський дописав до
„Щедрика“ англійські слова і так
виникла „Carol of the Bells“.
За матеріалами інформагенцій

кінострічка
ісля „Володаря перстенів“ шанувальники саги з нетерпінням чекали на її екранне продовження. І от, ласкаво
П
просимо в кінотеатри — перша частина нової трилогії Пітера Джексона „Хоббіт: Несподівана подорож“, одна
з найбільш гучних прем’єр кінця минулого року

Хоббіт: дежавю, але приправлене гумором
Невелику казку, в якій події розгортаються задовго до перипетій „Володаря
перстенів“, режисер вирішив розтягти
на три частини. Кожна з них виходитиме через рік, тож до середини 2014-го
увага до толкієнізму не згасатиме. Наразі ж кінооповідь спинилась на спогляданні через марево Самотньої гори,
де на скарбах гномів сидить страшний
дракон Смоґ…
А починалось усе розмірено і деталізовано: хоббіт Більбо Беггінс ностальгійно згадує часи своєї молодості,
коли одного сонячного тихого дня на
поріг його симпатичної „нори“ — екохатинки ступає маг Гендальф і пропонує звідати смак пригод. Це буде
не звичайна мандрівка в далекі гори,
а місійна, бо тільки Більбо, який навіть
меч боїться взяти у руки і ніколи нічого
в нікого не вкрав, може, переконаний
маг, допомогти гномам повернути
їх домівку. Спокуса звідати невідо-

мі небезпеки бере гору над страхом
втратити при цьому життя — і дещо затягнутий початок фільму (після першої
години показу дивишся на годинник
і дивуєшся, коли ж бо вже буде щось
діятись і коли герої встигнуть добратись
до своєї мети) набирає динамічних
обертів. Знову з’являються персонажі,
знайомі нам із „Володаря…“ — орки,
ельфи, гобліни. Красиві панорами
природи тільки й того, що… красиві —
глядач уже звик до такого, дух, як на
початках, не перехоплює. Аналогічно
і з бойовиськами, яких у „Хоббіті“ не
бракує — хвилюєшся, але трішки, бо ж
це казка, а в казках, як відомо, в найважчий момент раптом ніби нізвідки
приходить допомога і все закінчується
добре. Незважаючи на це, особам із
делікатною нервовою системою перег
ляд не принесе естетичної насолоди,
принаймні у кількох епізодах, де троль
витирає собі носа замість хустинки

Більбо і пчихає на нього шмарклями чи
коли король гоблінів постає у всій своїй
красі — майже бридка ропуха з великою звисаючою бородавкою на бороді.
У фентезійний похмурий світ Се
редзем’я додає світла та новизни дотепність, із якою зображений Більбо,
його діалоги з гномами. Мартін Фріман
у головній ролі викликає неабияку симпатію, і глядач, як і Гендальф, вірить,
що добро й справедливість таки переможуть морок. А от розслаблює, навіть
умиротворює, особливо на початку
фільму, музика, зокрема пісні гномів,
які, як видається, вирушають у веселий
туристичний похід, а не на звитягу.
Загалом, стрічку варто переглянути
(і не конче в 3D), щоб розвантажити
свій розум від тягару буднів і три
години потішити його яскравими картинками й дотепами.
Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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студентське свято

„Дебют першокурсника“
від економістів

О

сінь Політехніки“ давно минула, а до „Весни Політехніки“ ще чекати
і чекати. Тож доки старшокурсники „впали у сплячку“, невгамовні першокурсники загорілися бажанням довести всім, що вони можуть здивувати.
25 грудня в актовій залі І навчального корпусу відбувся культурно-розважальний вечір талантів „Дебют першокурсника“, який організувала Колегія та профбюро студентів Інституту економіки та менеджменту.

„

Цей захід, який за форматом та масштабом нагадує всім відому „Весну
Політехніки“, відбувся вперше у стінах
нашого університету. В дебюті взяли
участь шість команд першокурсників, які представляли відповідно свої
напрями: фінанси і кредит — „Без
комплексів“, міжнародна економіка —
„Babies on fire“, менеджмент — „Як
по Маслоу“, облік і аудит — „Оладі
з родзинкою“, маркетинг — „Рекламожери“ та економіка підприємства —
„Від і До“.
Незважаючи на те, що практично
всі учасники вперше виступали на
сцені Львівської політехніки, а для багатьох це і взагалі творчий дебют, явні
промахи чи помилки віднайти було
важко! Команди показали високий
рівень підготовки, креативність ідей,
стильні образи і, що важливо, впевненість на сцені. Першокурсники за
20 – 25 хвилин проявили свої таланти
у таких категоріях: візитка, спів, танець,
КВН або театральна постановка, гра
на музичному інструменті та оригінальний жанр. Усі ці окремі номери
команди об’єднували в один виступ,

тематика та жанр яких кардинально
відрізнялися.
Команда „Від і До“ вирішила зробити „екскурсію“ в часі та показати життя
студентів від 60-х років до сьогодення
за допомогою імпровізованої „тачки“
часу. Фінансисти ж обрали гумористичний жанр, влучно „стріляючи“
жартами, що і принесло свої плоди.
Проте яскравий виступ забезпечили їм
не тільки жарти, а й прекрасні таланти.
Команда обліку і аудиту обрала драматичний та загадковий напрям. Глядачі
на деякий час опинились у начебто
справжній казці. „Хто придумав такий
сценарій, тому низький уклін“, — ось
що казали про їх виступ глядачі. Маркетологи надзвичайно вміло ввійшли
в образ стиляг. Їх сценарій був насичений танцями, а фішкою виступу став
вихід саксофоніста. Команда „Babies
on fire“ заряджала залу своєю невимушеною, веселою поведінкою та креативними образами на літню тематику.
Менеджери принесли справжнє свято
в нашу студентську домівку потужним
виступом рок-групи, нестримною самбою та надзвичайними віршами.

Хочеться подякувати за багаточисельну підтримку в залі (було близько
500 глядачів). Окрім цього, оцінити
студентів також виявили бажання багато викладачів разом із директором
ІНЕМ Олегом Кузьміним, який очолював журі конкурсу.
Після останнього виступу члени
журі мали лише кілька хвилин, щоб
визначитися з переможцями у відповідних номінаціях. Результати такі:
у номінації „Біла ворона“ (оригінальний жанр) перемогла Софія Пікуліцка
(гімнастика); номінацію „Захриплі
горлянки“ (найкраща підтримка) підкорила команда „Без комплексів“;
переможцями у номінації „Від балету
до хіп-хопу“ (танці) стали Аня Біжок
та Іван Синишин; „Соловейко ІНЕМу“
(спів) — Наталя Варцаба; номінація
„Маестро звуку“ (гра на музичному
інструменті) стала щасливою для
Івана Колодія; перемогу у номінації
„Остання надія Hollywood“ (актор)
здобула Людмила Демедюк; у номінації „Comedy club відпочиває“ (гумор) найкращою стала команда „Без
комплексів“.
Ну що ж, підсумуємо: фінансисти
„взяли“ цьогоріч аж чотири номінації
і стали першими переможцями цього грандіозного шоу талантів. Саме
вони підняли вгору кубок „Дебюту
першокурсника“, де вже назавжди
буде викарбовано їх звитягу. Студенти
маркетингу, міжнародної економіки
та економіки підприємства мають по
одній переможній номінації. На жаль,
менеджери та обліковці — жодної,
тож мають, над чим попрацювати. Усі
отримали море вражень, позитиву,
нових знайомств, смак перемоги та
відчуття поразки.
Хочеться подякувати всім командам за прекрасне шоу! Глядачам — за
підтримку! Також команді Колегії та
профбюро студентів ІНЕМ, зокрема
голові культмасового відділу Юрію
Паращаку, який виступив головним
ініціатором і виконав левову частку
роботи. Організатори пообіцяли, що
такий фестиваль проводитимуть щороку та збиратимуть ще більше глядачів,
виходячи на вищий рівень.
Дмитро ВОЗНИЙ,
голова Колегії та профбюро ІНЕМ,
четвертокурсник

[фізкультура і спорт]

ч. 1 (2801)
24 — 30 січня 2013
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ґратуляції
а підсумками ІІІ Спортивних ігор України серед вищих навчальних закладів ІІІ — ІV рівнів акредитації ЛьвівЗська
політехніка — серед перших

Спортивні досягнення політехніків оцінено високо
У кінці грудня минулого року в МОНМС
України були підведені підсумки ІІІ
Спортивних ігор України серед вишів
ІІІ — ІV рівнів акредитації. В урочистій
церемонії нагородження найкращих
в актовій залі Національного університету фізичного виховання і спорту
України взяли участь ректори вишів,
директори коледжів, завідувачі кафедр фізичного виховання, голови
спортивних клубів. Львівщину представляли начальник обласного управління Комітету з фізичного виховання
та спорту МОНМС України Ярослав
Гаврих, ректор Львівської політехніки Юрій Бобало, ректор Львівського
державного університету фізичної
культури Євген Приступа, заступник
директора Львівського державного
училища фізичної культури Мар’яна
Дмитрів.
ІІІ Спортивні ігри України проводили протягом 2012 року з 20 видів
спорту. Із збірних університету Львівська політехніка виставила 17 команд.
Найбільш успішно виступили команди
з настільного тенісу — І місце; регбі
7×7 чоловіки — ІІ місце, жінки —

[•]

Перший заступник міністра МОНМС
України Євген Суліма вручає ректорові
Львівської політехніки професорові
Юрієві Бобалу нагороди за успішні
виступи студентів-спортсменів на
ІІІ Спортивних іграх України

ІІІ місце; з баскетболу жінки і чоловіки — ІІІ місця; з гандболу чоловіки
і жінки — ІІІ місця.
За підсумками виступів у ІІІ Спортивних іграх України 2012 року серед
вишів ІІІ — ІV рівнів акредитації перший

заступник міністра МОНМС України
Євген Суліма вручив ректорові Львівської політехніки професору Юрію
Бобалові кубки та дипломи: за перші
місця в абсолютному заліку Першого
Всеукраїнського студентського фестивалю з ігрових видів спорту, у загальнокомандному заліку ІІІ Спортивних
ігор України серед ВНЗ ІІІ — ІV рівнів
акредитації (у ІІІ категорії), у Першому
Всеукраїнському студентському фестивалі з ігрових видів спорту (у ІІІ категорії) та за друге місце у чемпіонатах
ІІІ Спортивних ігор України серед ВНЗ
ІІІ — ІV рівнів акредитації (у ІІІ категорії).
Наші студенти в цих змаганнях
вибороли 4 золотих, 12 срібних та
64 бронзові медалі. Такого успіху
вони досягли вперше за час існування
кафедри фізичного виховання (заснована у 1944 році) та спортивного клубу
університету. Сподіваємося, що рік,
який настав, у спортивному житті для
Політехніки буде не менш, а то й ще
більш вдалий.
Віктор КОРЯГІН
завідувач кафедри фізичного
виховання Львівської політехніки

шахи
а першому в історії чемпіонаті світу зі шахів серед міст, який проходив з 21 до 29 грудня торік в Аль-Айні
Н
(ОАЕ), за рішенням української федерації шахів Україну представляв Львів. Фінансували поїздку федерація
і Львівська політехніка — обласне управління спорту у грошах відмовило. І хоч нашим шахістам не вдалося
зійти на п’єдестал, на груповому етапі вони посіли перше місце і потрапили до 1/8 фіналу

Українські шахісти хоч і не переможці,
але серед найсильніших
У чемпіонаті взяло участь 24 команди
з Європи, Америки, Азії, Австралії,
Африки, Близького Сходу, в яких —
більше 70 гросмейстерів. На першому етапі команди міст було поділено
на шість груп. Два переможці кожної
групи і найкращі чотири команди з тих,
що посіли треті місця, сформували

16 учасниць 1/8 фіналу. Далі команди
грали перехресні матчі з вибуванням.
Наша команда була серед найсильніших за рейтингом команд:
Париж (2677, Франція), Хогевен (2666,
Нідерланди), Львів (2659, Україна),
Баку (2625, Азербайджан). У її складі
виступали львів’яни Юрій Криворучко
(2671) і Мартин Кравців (2593), легіонер із Харкова Олександр Моїсеєнко
(2710), а також вінничанин Сергій
Федорчук (2661). На груповому етапі
вони здобули перше місце у квартеті С,
де також грали команди Риги (Латвія),
Афін (Греція) та Канберри (Австралія).
Однак у 1/8 фіналу українські гросмейстери, зігравши внічию з китайським
У Сі (2:2), поступилися за додатковим

показником — перемозі на вищій
дошці. Переможцем чемпіонату світу
серед міст став голландський Хогевен,
обігравши у фінальній зустрічі Баку
(Азербайджан). Третє місце виборола
команда Нові-Сад (Сербія).
Серед більш втішних уже післяноворічних новин — рейтинг-лист
ФІДЕ: лідер світового рейтингу Магнус
Карлсен (Норвегія) досяг рекордного
результату — 2861, але п’ять українських гросмейстерів мають рейтинг
вище 2700. І взагалі, у світову сотню
входять 9 шахістів і 7 шахісток України.
У списку ж ста найсильніших юнаків —
четверо українців, а у сотні найсильніших дівчат — сім українок.
Наталя ЯЦЕНКО
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знай наших!

Політехнік — віце-чемпіон України

Н

аш університет має
пишатися такими, як
магістр першого року нав
чання ІКТА Віктор Кійко.
Хлопець після чотирьох
запеклих поєдинків став
віце-чемпіоном України
з бойового самбо серед
чоловіків 1990 – 1994 років народження. Змагання
з цього виду спорту відбулися 21 – 23 грудня минулого року у Луцьку.

„Перший у навчанні, перший у спорті, перший у жит-

ті!“ — такий девіз Віктора,
який має високі досягнення
у навчанні та став переможцем у спорті.
Це вже не перша перемога політехніка. Нещодавно, 4 січня, Віктор
здобув ще одну перемогу
в першому етапі турніру
„Кубок Буковеля 2013“. Він
переміг у ваговій категорії
до 84 кг. Вже у першому
поєдинку він відправив
у нокаут свого суперника
з міста Чорткова Романа
Іляшенка. У фіналі Кійко

змагався з Дмитром Мельниковим з Івано-Франківська, якого здолав больовим прийомом на ногу.
Тож після двох дострокових
перемог Віктор пройшов
у Гранд-фінал „Кубок Буковеля-2013“, де буде битися
за пояс UFFC Elite.
Побажаємо перемоги
нашому студентові та майбутніх звершень!
Тарас КРЕТ,
студент 5 курсу ІКТА
Львівської політехніки

з читацької пошти

Перший більярдний турнір кафедри геодезії

У

грудні цього року керівництво
кафедри геодезії організувало та
провело перший турнір з більярду.

Таку ініціативу виявив завідувач кафедри Олександр Мороз. Як і всі пропозиції
щодо екскурсій Україною, цю ідею
працівники кафедри охоче підтримали.
До участі запрошували всіх працівників
Інституту геодезії, а також усіх охочих.
Змагання проходили в більярдному
клубі „Дуплет“, що на вулиці Пасічній.
Турнір виявився складний та був перевіркою на витривалість учасників. Спочатку планували проводити турнір одним
днем — у суботу. Проте під час турніру

виявилося, що зробити це неможливо.
У перший день змагання тривали понад
п’ять годин, а було зіграно менше половини партій. Тому другу половину партій
вирішили провести в понеділок.
У змаганнях взяли участь практично
всі працівники кафедри геодезії, а також студент четвертого курсу ІГДГ. Перше місце в запеклій боротьбі виборов
завідувач кафедри геодезії Олександр
Мороз, друге місце посів студент кафедри інженерної геодезії Максим
Миронов, третє місце — інженер Євген
Чернявський, а четверте місце дісталося авторові цих рядків. Інші учасники
розташувалися в турнірній таблиці так:

викладачі кафедри Сергій Перій, Іван
Покотило, Ігор Гарасимчук, колишній
викладач Анатолій Віват.
Всі учасники турніру отримали нагороди: за перше місце — перехідний
почесний кубок переможця турніру,
інші учасники — пам’ятні вимпели,
а останні два місця — заохочувальні
призи — більярдні рукавички.
Вболівали та підтримували учасників працівники кафедри геодезії Зоряна Тартачинська, Володимир Коник,
Тарас Балан.
Володимир ТАРНАВСЬКИЙ,
асистент кафедри геодезії
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Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА

ЛьодоНайвивий май- щий пік
данчик Піренеїв
Звичай
кровавої
помсти на
Корсиці

Місто на
Південному Заході
Канади

Птах, поширений
у Карпатах

Декоративний
собака

Чорна
зозуля

Держава
в Європі

Президент
Югославії
у ХХ ст.

Суперпілот
Чорнороб, вантажник
в Азії

Літера
грецького
алфавіту

Корейське
авто

Категорична вимога з погрозами

Твір
давньоісландського епосу

Син
Адама
і Єви

Англійський
письменник
ХХ століття

Вихідний Невідома
отвір вог- величина
непаль- в матеної зброї матиці

Форма
рельєфу

Генетичний
двійник

Рід військ,
кіннота

Пральний
порошок

Буддійський
чернець
у Тибеті

Зустрілися два студенти:
– Привіт, ти на Новий рік з нами?
– На яких умовах?
– 100 гривень і шашлик.
 гривень і нічо
– Може краще 200
го не робити?
– Угу! Ще краще 300 гривень і вза
галі не приходь!

Зрошувальний канал
у Середній Азії

Звертання до
жінки у
Франції

Пілад
був його
другом

Невільник

Товстий
шар льоду
на річці,
озері

Залізничний
вокзал
у Львові

Передня
кінцівка
кита

Тип
Важлиукраїнсь- вий
указ
кого
короля
літака
Нота

Візок з
електродвигуном
Частина
світу

Назва
одинадцятого
місяця

Скляна
посудина
для води
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Житло
лисиці

Національний
олімпійський
комітет

Розділовий
знак

Чоловічий голос
Жанр
літературних
творів

Спортсмен,
який
займається
самбо

Урочистий огляд Наймен- Військовійськ і  військової ший птах
вий
техніки
на землі
блок

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 39
Горизонтально: 5. Фаланга. 10. Талібан. 11. Оріноко. 12. Арлекін. 13. Прилад.
14. Ацетон. 15. Прага. 17. Сангіна. 20. Мольфар. 23. Туті. 24. Брід. 25. Палермо. 29. Карпати. 32. Нафта. 33. Картуш. 35. Сінник. 36. Патріот. 37. Смокінг.
39. Індіана. 40. Тактика.
Вертикально: 1. Сан. 2. Яго. 3. Казарма. 4. Міколог. 5. Фасад. 6. Арсенал.
7. Арена. 8. Шніцель. 9. Аксіома. 15. Пантеон. 16. Америка. 18. Непал. 19. Інтер.
21. Лідер. 22. Фауна. 26. Анафема. 27. Естонка. 28. Аферист. 30. Пінгвін.
31. Трибуна. 34. Шпунт. 35. Стіна. 38. Гай. 39. Ікс.

J

Злий геній
у балеті
„Лебедине озеро“

J

J

― Що буде, якщо депутатів зобов’язати їздити
тільки трамваями?
― Спочатку все буде добре, а потім з’являться
спецвагони з мигалками, що їздитимуть зустріч
ним шляхом…

J

J

J

Боже, дай мені у новому році сили, терпіння і на
всяк випадок 40 мільйонів доларів.
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Пільгові кредити готівкою
Як репутація підприємства допомагає його працівникам
Гроші зазвичай закінчуються, коли
вони найбільше потрібні і взяти їх нема
де. Ремонт квартири, весілля чи новорічні подарунки — та мало які клопоти
несподівано з’являються? І що робити?
Проте сьогодні саме Вам поталанило більше, ніж іншим. Тому що Ви працюєте в Національному університеті
„Львівська політехніка“. Не секрет, що
великі заклади часто формують ділові
стосунки з банками. Особливо ті, котрі
самі є потужними фінансовими структурами. Але такі відносини можуть
бути корисні і для співробітників.
Візьмемо, наприклад, один із найбільших на пострадянському просторі
банк — ВТБ. Віднині кожен працівник
„Львівської політехніки“ може отримати додаткову знижку в розмірі 5 %.
Була б це знижка на будь-який товар —
також приємна дрібничка. Але тут
ідеться про кредитні відсотки, що вже
зовсім не дріб’язок.
Так, сьогодні не варто боятися позичати гроші у банку. Звичайно, не
у кожного — мова про той банк, який
знаємо і якому довіряємо. Тим більше,
у ВТБ Банку розроблено спеціальну
програму кредитування працівників
університету. Ось про неї і розкажемо
докладніше.
Кредити (зокрема споживчі) мають
кілька особливостей. По-перше, не

треба банку пояснювати, на що витрачатимуться кошти. По-друге, банк
не вимагає застави. По-третє, гроші
можна одержати готівкою чи в безготівковій формі. Кредит видають на
картку, але якщо потрібна готівка, то
її можна зняти через банкомат без
комісійних.
До речі, для того, щоб отримати
кредит у ВТБ, у банк можна одразу і не
йти — він сам може зайти до Вас. Не
треба ні у кого просити дозволу чи відпрошуватися з роботи — просто зателефонуйте Мар’яні (097) 430-03-19 або
Христині (097) 477-44-70. Ці банківські
співробітники відповідають за роботу
з працівниками Львівської політехніки, вони готові зустрітися з Вами, де
і коли Вам зручно. Вони нададуть Вам
необхідну консультацію, а також допоможуть заповнити необхідні папери.
Тепер, напевно, головне питання —
на яку суму Ви можете розраховувати?
Тут все залежить від Ваших потреб.
Кредит на суму до 50 тисяч гривень на
строк до 3 років (в банку його називають „Перший крок“) можна одержати,
маючи підтверджений дохід від 1 тисячі гривень на місяць. Якщо ж дохід
перевищує 8 тисяч гривень, то сума
кредиту може збільшитися до 250 тисяч, а строк кредитування — до 5 років
(„Великі можливості“). При цьому банк

розглядає як дохід не тільки офіційну
зарплату, а й інші, додаткові прибутки.
Наприклад, можна показати депозитний договір чи договір надання в оренду квартири. Якщо ж Ви отримуєте
надходження від соціальних фондів,
то банк також може брати їх до уваги
при розрахунку доходів.
Зазвичай для людини дуже важлива є сама сума кредиту, яку вона одержує, як то кажуть, „в руки“. Тому ВТБ
відмовився від одноразової комісії за
видачу кредиту. Щомісячна ж комісія
досить низька і становить для кредиту
„Перший крок“ 1,69 %, для „Великих
можливостей“ — 1,39 %.
Тепер про ризики. В нашому житті
може трапитися все, що завгодно,
і сьогодні складно прогнозувати свій
дохід. Раптом щось станеться, а тут
ще й кредит — що робити? Просто застрахуватися від цього! І тут ВТБ теж
допомагає. Не треба їхати до страхової
компанії, немає необхідності витрачати час чи гроші на зайве оформлення,
банк вирахує вартість страховки з кредиту. Важлива обставина — процентну
ставку за застрахованим кредитом
можуть знизити на 10 %.
Про знижку на кредитну ставку
у розмірі 5 % уже згадувалось. Окрім
цього існують ще різні карткові пакети. Більш докладно про них може
розказати Ваш представник банку.
А якщо коротко, то варто згадати про
найбільш доступний з них (119 гривень
за два роки) — пакет „Добробут“, який
створено на базі картки рівня „Classic“.
Оформивши пакет, Ви отримуєте дві
картки та право на знижку за споживчим кредитом на 2 %. Власники інших
карткових пакетів („Престиж“, „Привілей“) також можуть розраховувати на
знижку в 2 %.
Підкреслимо, що у ВТБ всі знижки
додаються. Таким чином, загальний
розмір знижки за кредитною ставкою
може становити 17 %. Власне ця пропозиція дійсна до кінця зими.
ПАТ „ВТБ БАНК“.
Ліцензія НБУ №79 від 05.10.2011.
Всі види банківських послуг.
www.vtb.com.ua
Представники ВТБ Банку:
м. Львів, тел. (032) 232-30-02,
Мар’яна — (097) 430-03-19,
Христина — (097) 477-44-70.
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Многая літа!
Колектив кафедри автоматизації теплових та хімічних
процесів ІЕСК Національного університету „Львівська
політехніка“ сердечно вітає із 70-ти річним ювілеєм
доцента кафедри

Володимира Костянтиновича САВИЦЬКОГО.
Дозвольте з ювілеєм привітати,
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день.

[реклама та оголошення]
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курси екскурсоводів

Фонд св. Володимира
запрошує
Набираємо групу на весну 2013 р.
Початок занять ― 7 лютого.
Тривалість навчання ― 4 місяці.
Навчальна програма ― 96 годин.
Теоретичні заняття ― два рази на тиждень: вівторок
і четвер (з 18 до 19.30); навчальні екскурсії вулицями
міста ― у вихідні дні.
Слухачі курсів вивчають вісім предметів із всебічною
інформацією про Львів.
Викладачі курсів ― відомі львівські науковці-краєзнавці.
Курси ліцензовані. Запис триває.
Тел. для довідок: (032) 243-27-12; (067) 374-90-20;
(096) 390-79-03.

Тижневик „Аудиторія“
запрошує до співпраці студентів, які займаються науковою роботою
чи цікавляться наукою, а також аспірантів і молодих учених Політехніки
Якщо Вас цікавить світ науки, і Ви хочете відкрити його
секрети іншим — готові написати науково-популярну
статтю або періодично готувати інформаційну добірку
найсвіжіших новин у науковій галузі, в якій працюєте
(про дослідницькі проекти в Україні і світі, нові технології та прилади, цікаві наукові гіпотези і факти, новинки

виробників…), — приходьте в „Аудиторію“ (вул. С. Бандери, 12, кімн. 229), дзвоніть (258-26-08, 097 788 78 81,
Ірина Шутка) або пишіть
(info@polynet.lviv.ua, irynashutka@gmail.com).
До нових публікацій!

Колектив співробітників Науково-дослідної частини Національного
університету „Львівська політехніка“ висловлює глибоке співчуття
інженеру відділу організації наукових досліджень та маркетингу
Ірині Борисівні Рибалкіній з приводу тяжкої втрати — смерті матері

Колектив кафедри хімії і технології неорганічних речовин ІХХТ Націо
нального університету „Львівська політехніка“ висловлює глибоке
і щире співчуття провідному спеціалісту кафедри Надії Петрівні
Федунь з приводу тяжкої втрати — смерті найріднішої людини —

Валентини Микитівни.

матері.

Ректорат та професорсько-викладацький склад Національного
університету „Львівська політехніка“ висловлюють глибокі спів
чуття начальнику Головного управління освіти та науки Львівської
обласної державної адміністрації Михайлові Григоровичу Брегіну
з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті його

Колектив кафедри механіки та автоматизації машинобудування
Інституту інженерної механіки та транспорту Національного уні
верситету „Львівська політехніка“ висловлює глибокі співчуття
аспірантці кафедри Олені Валеріївні Ланець та доценту кафедри,
заступнику директора ІІМТ Олексію Степановичу Ланцю з приводу
тяжкої втрати — смерті
батька і тестя Валерія Миколайовича Шуміліна.

матері Дарії Павлівни.
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Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130015.
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