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Під прапором Незалежності

Ш

ановні політехніки! З нагоди великого
державного свята — Дня Незалежності України прийміть мої щирі поздоровлення й побажання щастя, здоров’я, достатку,
плодотворних зусиль на шляху розбудови
та зміцнення нашої Батьківщини — соборної незалежної демократичної європейської держави!

З кожним роком ми дедалі глибше усвідомлюємо історичну значущість цієї дати —
24 серпня 1991 року. Саме цього доленосного
дня Верховна Рада, зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до
власної держави, ухвалила Акт проголошення
незалежності України.
22 роки Незалежності України — це час становлення
нашої молодої держави. Час зміцнення її економічного
суверенітету, демократичних та соціальних інституцій, національно-духовного відродження. Адже найуспішніше
розвивається та країна, в якій найповніше розкривається
творчий потенціал кожної людини, де захищеними є всі її
права і свободи. Вільний і відповідальний громадянин є головною рушійною силою сучасної цивілізації, творцем всіх
складових суспільних відносин — політичних, економічних,
соціальних, наукових, освітніх, культурних, правових.

Як і на зорі Незалежності, зараз перед
Україною постав доленосний вибір — який
шлях обрати? Адже невдовзі наша держава — я у цьому впевнений — набуде статусу
асоційованого члена Євросоюзу. Це ще одна
етапна віха в історії становлення і утвердження в Україні європейських демократичних
цінностей.
У цей достоту славний день у серці кожного патріота-українця серпнева блакить
неба і жовтогарячий зерновий лан якось
по-особливому зливаються у барви нашого
українського державного стягу — символу
свободи та праці вільної людини на вільній
землі.
Нехай свято Незалежності духмяним
серпневим запахом щедрого цьогорічного зібраного
збіжжя принесе у наш спільний український дім щастя
і добро, порозуміння та злагоду, мир та любов! Це і стане
запорукою успіху всіх наших дальших державотворчих
зусиль на шляху утвердження вільної, незалежної, соборної України.
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету „Львівська політехніка“,
голова ради ректорів Львівщини, професор

Пишайтеся званням політехніка !

Н

овий навчальний рік для нашого університету — ювілейний: невдовзі ми відзначатимемо 170 років від дня
заснування Альма-матер.

Найстаріша і найбільша вища технічна школа у Східній Європі та Україні, Львівська політехніка плекає вітчизняну технічну еліту, розвиває і примножує багаті наукові та освітянські
традиції, посідаючи чільне місце серед найавторитетніших
вищих навчальних закладів України.
За останні роки ми істотно переглянули й модернізували
навчальні плани та програми за зразками кращих світових
технічних університетів, впровадили нові інформаційні
технології навчання, постійно вдосконалюємо структуру
університету.
Як результат, із року в рік невпинно зростає потік абітурієнтів до Львівської політехніки. Не стала винятком і остання
вступна кампанія. Про це, зокрема, свідчить такий важливий
інтегральний показник як середній бал із конкурсного предмета на бюджетній формі навчання — майже 172 бали, що
значно більше, ніж у попередній період. Коштом державного бюджету на денній формі бакалаврату навчатимуться
майже 2 тисячі 290 першокурсників.
Приємно й обнадійливо також те, що значна частина
вступників чітко вмотивовані саме на наш університет. Незважаючи на те, що ми щороку розширюємо спектр нових
актуальних напрямів підготовки фахівців, домінантою була
і залишається техніко-технологічна і природничо-дослідницька сутність нашої навчальної програми. До речі, останнім часом, особливо цьогоріч, ми стали свідками стійкого
зростання конкурсу саме на інженерні напрями. Відрадно

і те, що серед нового поповнення Львівської політехніки
велика когорта золотих та срібних медалістів, переможців
всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад.
Нині перед нашими вихованцями постає надзвичайно
відповідальне завдання — витворити свою особистість. Особистість — творчо мислячу, прагнучу пізнавати незвідане,
спроможну поставити перед собою досяжну мету і неодмінно
домогтися її. Саме це залишається надзвичайно актуальним
зараз — у час, коли ми розбудовуємо свою державу, котра
стоїть на порозі асоційованого членства у Євросоюзі.
Звертаюся у цей урочистий день насамперед до нашого
нового поповнення. Сьогодні ви отримали змогу навчатися
в одному з найкращих і найпрестижніших університетів
України. Пишайтеся тим, що увійшли у дружну й згуртовану
політехнічну родину, бережіть і примножуйте її традиції
й надбання.
Вітаю й батьків наших першокурсників, зичу їм терпеливості й порозуміння зі своїми нащадками.
Висловлюю слова подяки нашим викладачам за їх щоденну напружену творчу працю.
Звання випускника Львівської політехніки завжди асоціювалося з високим інтелектуальним рівнем, творчим
підходом до справи, високою духовністю і патріотичністю.
Пишайтеся своєю причетністю до когорти багатьох поколінь
львівських політехніків і своїми добрими справами примножуйте славу рідного університету та своєї Батьківщини!
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету „Львівська політехніка“,
голова ради ректорів Львівщини, професор
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день незалежності

конгрес світового українства
Львівській політехніці 20—22 серпня відбувся ювілейний X СвітоУ
вий Конгрес Українців, участь у якому взяли численні представники
світової української спільноти, об’єднаної навколо СКУ

Світлина Наталії Павлишин

За європейський вибір України

К

онгрес у Львівській політехніці —
подія знаменна, а водночас —
закономірна, адже Міжнародний
інститут освіти, культури та зв’язків
з діаспорою проводить велику роботу
у справі зміцнення зв’язків із українцями світу, розвитку української освіти і культури за межами України та
всіляко сприяє проведенню заходів
СКУ у Львові.

Серед гостей Конгресу — відомі релігійні, політичні та громадські діячі
з України, з держав проживання діаспори, депутати Верховної Ради України. Вагому підтримку в організаційних
питаннях щодо його проведення
надала Львівська обласна державна
адміністрація, зокрема її голова Віктор
Шемчук.
X Світовий Конгрес Українців, гаслом якого є слова Лесі Українки „Contra

3

spem spero“, був присвячений пам’яті жертв
Голодомору-геноциду
1932 – 33 років у його
сумну 80-у річницю.
У перший день роботи Конгресу його делегати обрали президію, ухвалили програму
і правильник Х СКУ, протокол IX СКУ, працювали у секціях.
Продовженням роботи Конгресу стала
піша хода її учасників,
студентів і викладачів Політехніки до
пам’ятника Тарасові Шевченку. До церемонії вшанування жертв Голодомору
приєдналася громадськість Львова,
депутати Верховної Ради України, громадські і політичні діячі України. Після
екуменічної панахиди відбулася всесвітня акція вшанування невинно убієнних українців. До підніжжя пам’ятника
Шевченкові учасники ходи поклали по
п’ять колосків як пам’ять про те, що
за них можна було потрапити у тяжку
неволю, а то й загинути.
Перший день роботи делегати СКУ
завершили у Львівському національному академічному театрі опери та
балету ім. Соломії Крушельницької, де
відбулося урочисте відкриття Конгресу. На сцену, де сиділа поважна президія, студенти-політехніки винесли
Закінчення на 10 с. →

Прапори,
вишиванки та
спільна молитва

С

вятковий вир минулими вихідними захопив нашу державу.
Основними символами цьогорічного Дня Незалежності стали синьо-жовті прапори та вишиванки.

Величезне синьо-жовте полотнище
національного прапора кружляло
над Львовом (розміром 311 кв. м
спеціально привезли з Криму).
Вражаючих розмірів прапор (21,5 м
на 14,5 м) підняли над Академією сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.
У Львові першими по-українськи
„вдяглися“ скульптури на площі Ринок. А святкова хода, яку ініціював
Союз українок, об’єднала близько
двох сотень шанувальників національного одягу, які пройшлися від
Порохової вежі до пам’ятника Тарасу
Шевченку, а звідти — до Шевченківського гаю, де відбулася виставка
і етноконцерт. Вишиванковий парад
супроводжував оркестр, який виконував українські музичні твори.
Традиційно у Львові з нагоди
Дня Незалежності сотні людей
помолилися за ласку і мир для
української землі. Біля пам’ятника
Шевченку відбувся акафіст до Пресвятої Богородиці. А після цього лунав багатоголоссям концерт хорової
капели „Дударик“.
У межах свята керівництво міста
та області, громадськість вшанували визначних борців за волю України. Квіти поклали до пам’ятників
Закінчення на 9 с. →

вступ-2013

У Політехніці навчатимуться найкращі

Ц

ього року у Львівській політехніці на першому курсі денної форми
навчання бакалаврату навчатиметься 2257 студентів і 73 — на заочному. Як свідчить аналіз, першокурсниками стали найкращі випускники
середніх шкіл України. Про перебіг вступної кампанії і її результати розмовляємо з відповідальним секретарем Приймальної комісії Олегом
Давидчаком.

— Вступна кампанія цього року
йшла за планом: спокійно, виважено
і без особливих проблем, — говорить
Олег Романович. — Ми звикли, що
цей період найбільш характерний
величезними чергами охочих по-

дати заяву на вступ до університету.
Нині ми від цього вже відходимо.
Правда, 9 липня нам довелося прийняти одразу 3126 заяв. Це рекордний прийом, до якого ми не були
готові. Перші два тижні приймали

по 2300 – 2530 заяв, з кожним наступним тижнем ця цифра суттєво
знижувалася. В останні дні абітурієнти подавали до 1000 заяв щоденно.
Загалом найбільший наплив абітурієнтів припадав на вівторки-середи.
Гадаю, що на зменшення черг суттєво
вплинуло те, що багато заяв ми прийняли електронним способом. Якщо
торік їх було близько 5 тисяч, то цього
року — 12700.
Закінчення на 5 с. →
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міжнародні зв’язки

Світлина Тетяни Пасович

Підтвердження співпраці

У

липні у Львівській політехніці
відбулося підписання додатку до
угоди про співпрацю з Академією гірничо-металургійною в Кракові.
З візитом до Львова прибули новий
ректор АГМ Тадеуш Сломка, проректори Анна Сівік та Анджей Титко, професор Тадеуш Камісінський.
— Академія гірничо-металургійна — один із найкращих технічних
ВНЗ Польщі, — розповів проректор
із міжнародних зв’язків Львівської

політехніки Юрій Рашкевич. — Цього
року 31 травня він святкував своє
століття. З АГМ ми вже співпрацюємо
20 років. В останні роки ця співпраця
була дуже активна, особливо в частині
мобільності студентів. З фінансовою
підтримкою Краківської політехніки
і МЗС Польщі вже 2 роки понад 50 наших студентів-бакалаврів із ІБІД та ІАРХ
проводять комбіноване семестрове
навчання в Кракові: студенти перебувають у Польщі, водночас частину
дисциплін дистанційно вивчають

в Україні. В тому беруть участь і наші
викладачі, і польські. Це перший
крок, щоб у майбутньому на базі цієї
програми розробити іншу про видачу
подвійних дипломів.
Новий додаток до угоди про обмін
студентами практично не відрізняється
від попереднього. Польська сторона
фінансує навчання, квартирування
тощо. Ректор Тадеуш Сломка запевнив,
що не лише ректорат, а й декани (виш
має фінансову децентралізацію, то
саме вони виділяють кошти) підтримують програму обміну, вони побачили
від неї пряму користь.
Під час зустрічі польської делегації
з ректором Львівської політехніки
Юрій Ярославович наголосив на підтримці цієї програми нашим університетом та на необхідності, незважаючи
на певні бюрократичні процедури,
пов’язані з зарахуванням іноземних
викладачів на роботу в Україні, розвивати також академічну та наукову
мобільність викладачів. Це сприятиме
дальшому розширенню наукової та
навчальної співпраці між обома університетами, зміцненню студентських
контактів, культурним та спортивним
обмінам.
Тетяна ПАСОВИЧ

підсумки

Технічні напрями стали популярніші
серпня завершилась вступна
кампанія 2013 — цей день був
останнім для зарахування студентів на
навчання за кошти фізичних і юридичних осіб. Накази про зарахування за
кошти державного бюджету всі виші
України оприлюднили ще 11 серпня.
За даними Міністерства освіти і науки
України, за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста зараховано за кошти державного бюджету
93 164 особи; бакалавра — 109 200 осіб;
спеціаліста на основі повної загальної
середньої освіти (для медичних та
ветеринарно-медичних спрямувань) —
4882 особи, на основі бакалаврату —
майже 52 500 осіб; магістра — майже
31 200 осіб.
Цьогоріч до п’яти вишів не було
подано жодної заяви. Найбільше заяв
надійшло до КНУ ім. Шевченка. Львів-

ська політехніка — четверта
за популярністю і восьма
за конкурсом на бюджетне
місце на ОКР бакалавр.
Популярністю користувалися технічні та комп’ютерні
напрями.
Спостерігачі під час цьогорічної вступної кампанії
значних порушень не зафіксували. Зокрема, Громадянська мережа „Опора“
звернула увагу, що зникли
черги. Близько 30 відсотків
вступників подали заяви
через інтернет.
Серед проблем спостерігачі зауважили нарахування додаткових
балів призерам Малої академії наук:
цьогорічні нововведення в умовах
нарахування балів звузили кількість
претендентів на них.
Світлина Катерини Гречин
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За словами спостерігачів „Опори“,
через те, що навчальні заклади отримали право самостійно визначати, чи
передавати дані абітурієнтів до системи „Конкурс“, не всі вступники могли
оцінити свої шанси на зарахування.
Т. П.
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У Політехніці навчатимуться найкращі
→ Закінчення. Початок на 3 с.

— Які напрями підготовки користувалися найбільшою популярністю?
— Популярність напрямів можна характеризувати за двома критеріями:
кількістю поданих заяв і конкурсом
на одне бюджетне місце. За першим
показником лідирували напрями
ІТ-технологій (комп’ютерна інженерія,
програмна інженерія, комп’ютерні
науки), далі були правознавство, напрями гуманітарного блоку (соціальна
робота, соціологія, туризм), економічного (фінанси і кредит, облік і аудит,
міжнародна економіка). Стосовно
конкурсу на одне державне місце,
то на першому місці тут було правознавство. Водночас великий конкурс
тримався й на тих напрямах, де були
малі обсяги державного замовлення.
— Багато приймальних комісій відмовлялися зараховувати додаткові
бали призерам МАН. Яка була ситуація в нашому університеті?
— Приймальна комісія не має права
не зараховувати ці додаткові бали за
умови відповідності секції, в якій абітурієнт брав участь у конкурсі-захисті,
напряму обраної підготовки. Однак
перед тим, як подавати заяви в той
чи інший виш, треба уважніше читати
правила прийому, тоді непорозумінь
не виникатиме. На бюджетне навчання ми зарахували 3-ох призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
із базових предметів і 7 учнів-членів
МАН України, призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт. Тішить те,
що цього року ми отримали кращих
вступників, ніж в усі попередні роки:
якщо середній прохідний бал з усіх
напрямів підготовки минулорічного бюджетного вступника з одного
конкурсного предмета, враховуючи
й атестат, становив 161,9, то цього року
він складав 171,9. Тобто середній прохідний бал зростає від року до року.

подавали оригінали своїх документів.
Як наслідок, виникли проблеми з набором студентів на напрям підготовки
приладобудування.
— Чи багато у нас навчатиметься
студентів-комерційників?
— Про популярність напряму підготовки загалом свідчить не кількість
охочих освоювати його на державній
формі навчання, а саме на комерційній основі. А таких охочих із кожним
роком стає більше, тож і цей план ми
успішно виконали.

Світлина Катерини Гречин

— Упродовж вступної кампанії Політехніка стабільно посідала четверте місце серед вишів України за
кількістю заяв…
— До Львівської політехніки загалом
надійшло 34 тисячі заяв від випускників
середніх шкіл. Та кількість поданих заяв
не завжди свідчить про легкий набір на
державні місця. Однак три хвилі ми пережили спокійно і на 11 серпня в основному виконали державне замовлення.

— Яка ситуація у нас із пільговиками?
— Якщо торік поза конкурсом із числа пільговиків на бюджетне навчання ми зарахували 141 особу, то цього
року — 165.
— Чи були апеляції і скарги від абітурієнтів?
— За результатами вступних випробовувань відбулося 13 засідань апеляційної
комісії. Для 10 – 15 відсотків вступників результати тестування змінені в кращий бік.
Стосовно скарг, то вони були під час прийому документів (визнання чи невизнання пільги): не всі батьки погоджувалися
з тим, що їхні діти не мають пільг, хоча
й мають певні проблеми зі здоров’ям,
фінансами чи сімейними обставинами.
— Велика кількість заяв від абітурієнтів ще не означає, що такий ажіотаж збережеться до безпосередніх
„жнив“, адже практично в останні
дні вони забирають документи, навіть якщо є рішення про зарахування, і несуть їх в інші виші. Як із цим
явищем дали собі раду у Політехніці?
— Така ситуація, звичайно, створює
певні незручності і напругу в роботі
Приймальної комісії стосовно прогнозування конкурсу, зарахування абітурієнтів. Дався взнаки й останній день
прийому документів. Ми змушені були
анулювати рішення Приймальної комісії щодо зарахування упродовж двох
перших етапів 150 вступників з числа
зарахованих до навчання, які обрали інші напрями або інші виші. Тому
терміново коригували списки, рекомендували наступних за конкурсом
вступників. Доволі напружений графік
роботи припав на 10 серпня, коли наприкінці дня абітурієнти забирали та

— Чи багато першокурсників навчатиметься у нас із-за кордону?
— Іноземців на державне і комерційне навчання традиційно зараховуємо
впродовж вересня. Цього року у нас
планують навчатися студенти з Росії,
Азербайджану, Марокко, Еквадору,
Конго, Анголи, Палестини, Сирії, Іраку, Китаю. Найбільшою популярністю
у них користуються архітектура, будівництво, міжнародна економіка, економіка підприємства, міжнародні відносини, електромеханіка, комп’ютерні
науки, приладобудування, хімічна інженерія, прикладна фізика.
— Яка географія вступників Львівської політехніки?
— Такої статистики в мене ще нема,
але значно більше, ніж торік, маємо
вступників із півдня і сходу України.
Цьому дуже посприяло електронне
подання заяв.
— Які результати вступної кампанії у коледжах Політехніки?
— Коледжі перший рік приймали
електронні заяви й так само, як і ми,
зіштовхнулися з міграцією вступників,
тому теж були змушені коригувати свої
списки. Загалом державне замовлення вони виконали.
— Окрім першокурсників, на навчання приймали ще й спеціалістів і магістрів.
— У нас додалося трохи роботи, бо
вперше проводили тестування на рівень спеціаліста і магістра (торік воно
було обов’язкове лише для магістрів).
Цей етап ми пройшли успішно і виконали державне замовлення. Добра у нас
ситуація й із зарахуванням спеціалістів
і магістрів на комерційне навчання.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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коротко
Працівникам Львівської політехніки призначено державні
стипендії. Відповідно до Указу
Президента від 30.07.2013 р.,
премії призначено докторам
технічних наук, професорам
заслуженому діячеві науки
і техніки Української РСР Василю
Шевчуку, заслуженому діячеві
науки і техніки України Вікторові
Яворському.
Студентці Львівської політехніки
Тетяні Стадник призначено
стипендію Президента України.
Третьокурсниця Інституту економіки та менеджменту отримуватиме стипендію згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки „Про
призначення стипендій Президента України переможцям
ХІІІ Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра
Яцика 2013 року“.
На засіданні Кабінету Міністрів
21 серпня 2013 року схвалено
проект розпорядження Президента „Про призначення
грантів Президента України для
підтримки наукових досліджень
молодих учених на 2013 рік“.
Мета проекту — забезпечення
активної участі молодих учених
у реалізації державної політики
у сфері наукової діяльності, збереження та розвиток
інтелектуального потенціалу
країни. Вікове обмеження для
участі в конкурсі (на момент
подачі заявки): доктори наук —
до 35 років, докторанти — до
33 років, кандидати наук — до
30 років. Гранти можуть бути
надані як на проведення запланованих наукових досліджень,
так і тих, що вже проводяться
(зокрема й тих, на які гранти
вже надавалися).
З нового року президентська
премія для молодих учених зросте з 20 до 40 тисяч
гривень. Як повідомили у пресслужбі Президента, про це
йдеться в Указі від 8 липня
2013 року, який набере чинності
з 1 січня 2014 року. Раніше
Кабінет Міністрів збільшив
кількість щомісячних стипендій
молодим ученим з 250 до 320.
За матеріалами інформагенцій
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пожива для мозку
ля першокурсників Львівської політехніки семестр починається з уроД
чистого посвячення у студенти та походу до бібліотеки. З перших
днів навчання новоспечені спудеї отримують доступ (електронний та
абонементний) до усієї навчальної літератури, яку може запропонувати
Науково-технічна бібліотека університету

По добрі оцінки — в бібліотеку

Світлина Тетяни Пасович
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Нечитання шкодить

Віртуально і реально

Віднедавна батьки, вчителі, викладачі б’ють на сполох, що молодь дедалі
менше читає. Науковці вже навіть прогнозують, що цивілізований світ на порозі нового діагнозу — серед підлітків
шириться „цифрова недоумкуватість“,
тобто залежність від електронних пристроїв.
Під час психологічного експерименту
в російському Санкт-Петербурзі без
мобільних телефонів, планшетів,
комп’ютерів, плеєрів та телевізорів
8 годин витримало лише 3 учасники
дослідження із 67. „Піддослідні“ переживали справжні напади паніки:
нудоту, запаморочення, підвищений
тиск. А щойно діти припиняли експеримент і заходили в інтернет, симптоми зникали. Науковці вважають, що
покладаючись на пам’ять, вбудовану
в ґаджети, молоді люди псують власну: півкуля мозку, яка відповідає за
концентрацію та пам’ять, залишається
недорозвиненою. У дітей виникають
проблеми з читанням і письмом, вони
не вміють слухати та розуміти співбесідника. Не можуть навіть грамотно
сформулювати питання та зрозуміти
відповідь у живій, не віртуальній
розмові.

Відтак аби мозок та пам’ять не деградували, слід розвивати у собі звичку читати.
Тим більше, що робити це можна й посередництвом тих самих електронних пристроїв: читати з е-буків або в інтернеті.
У Політехніці через мережу доступна
й навчальна література. В Інформаційнонавчальному комп’ютерному комплексі
студенти мають доступ до програмного
забезпечення та до цифрових джерел
інформації (посібники, підручники
в електронному вигляді, науковий архів,
автореферати тощо), а в головному, 4 та
5 корпусах є бездротовий доступ до
мережі, у кожній кімнаті Студмістечка
підведено щонайменше дві точки доступу до мережі (оплата цієї послуги
входить у плату за гуртожиток). До того ж,
у Віртуальному навчальному середовищі
міститься багато навчальних дисциплін,
завдяки чому студенти можуть онлайн
спілкуватися з викладачем та виконувати
завдання.
Запис студентів Політехніки в Науково-технічну бібліотеку відбувається
майже автоматично: студентський
квиток одночасно є читацьким. Першокурсників забезпечують навчальною
літературою на 90 % — вони отримують
її ще у вересні. Крім цього, можуть пра-
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цювати в читальних залах на Митрополита Андрея, 1 у будні дні з 10.00 до
18.00, у суботу до 15.00. Увесь процес
автоматизовано: комп’ютер зчитує
штрих-код на квитку, абонементська
картка теж внесена в бібліотечну
мережу. Відтак і „борги“ кожного студента видно одразу. Позаяк навчальна література — неодмінна складова
успішного навчання, на абонементі та
в навчальних залах завжди працюють
студенти, ще більшою популярністю
користуються комп’ютерні класи
в ІНКК. А от чи цікавляться спудеї
художньою літературою (особливо
зважаючи на дедалі більшу популярність електронних книг)?

Світ художнього слова
Щоб не долати шлях до студентської
книгозбірні марно, вирішуємо одразу
записатись у бібліотеку всім журналістським колективом — читати ж бо
ми любимо. Працівників університету
реєструють на Професорській, 1. На
2 поверсі нас зустрічає бібліотекар
І категорії Світлана Борик. Поки заповнюємо необхідні бланки, вона
вносить наші дані у мережу. Завідувач сектора абонемента наукової
літератури відділу обслуговування
науковою літературою НТБ Романа
Гошко розповідає, що сюди на Професорську заходять і студенти, щоправда зазвичай уже старших курсів:
— Через комп’ютер ми перевіряємо, чи власник читацького не має
боргів, а тоді його обслуговуємо. Сту-
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денти мають можливість працювати
з науковою літературою в читальній
залі.
За кілька хвилин отримуємо читацькі і йдемо з Професорської на
Митрополита Андрея. Художня література на найвищому поверсі. Тут
нас зустрічає Наталя Баранова, бібліотекар ІІ категорії. Поки розглядаємо
стелажі з книжками, знайомимось,
до зали раз-по-раз зазирають студенти — просять підписати обхідний
лист.
— Звісно, черги до нас не стоять, — розповідає пані Наталя. — Але
загалом студенти до нас ходять. Минулого року серед наших читачів було
найбільше економістів, філологів, хіміків, можливо, трошки менше студентів
ІЕСК, ІКТА. Так само багато до нас
приходить працівників. На жаль, іноді
спудеї дізнаються про наш відділ вже
тоді, коли отримують на руки обхідний
лист. Бо якщо навчальну літературу
вони беруть завжди, то до нас можуть
піти лише з власної ініціативи.
Хоч не почути про те, що є в бібліотеці такий відділ, міг хіба той, хто не
цікавиться нічим. Відділ у минулому
навчальному році проводив чимало
презентацій, започаткував рух буккросингу в Політехніці (до речі, й зараз
можна скористатись такою можливістю) тощо. А цього року планують
створити бібліотечний дайджест,
який міститиме інформацію для першокурсників. У вересні їм проведуть
екскурсію бібліотекою, покажуть також електронні бібліотечні ресурси,

навчать користуватись довідковою
літературою.
Завідувач відділу Людмила Найда зауважила, що найбільше читачів
є у тих інститутах, де активна „Просвіта“ — ІНЕМ, ІХХТ. ІНПП, який віднедавна в структурі Політехніки, активно
влився у лави читачів. Дивно, що ІГСН
не дуже активно зараз читає. Як просвітянка, пані Людмила хоче залучати
спудеїв до духовного життя.
Читачі цікавляться різними жанрами, — розповідає Наталя Баранова. — Працівники часто беруть на
літо літературу на позакласне читання
дітям-школярам (у нас книжку можна
повернути за три місяці). Ми пропонуємо доступ до електронних ресурсів
у гібридному залі, в електронному,
але наші читачі, зокрема студенти,
надають перевагу паперовим книжкам. Студенти найчастіше хочуть
класику — Ремарка, Джека Лондона, Діккенса, Дефо. Просять також
сучасну українську літературу — Забужко, Матіос, Ліну Костенко, Люко
Дашвара, Дереша. Хотілося б мати
більше новинок, найчастіше нам їх
дарують, минулого року під час Форуму видавців нам подарували трохи
літератури. Менше беруть літературу
про УПА, Розстріляне Відродження,
менше поезії, більше прози. Рідко
беруть періодичні видання, радше
науково-популярні журнали, збірники
„Иностранная литература“.

бізнесу): функції фото- і відеозйомки,
розпізнавання облич загрожують порушенням приватності, „крадіжками“
інформації. СБУ, до речі, кваліфікувала
окуляри як шпигунське обладнання для
прихованого отримання інформації.

Боротьба телефонів. Навесні-влітку цьогоріч продажа смартфонів уперше перевищили продажу звичайних мобільників,
дослідила компанія Gartner. Це пояснюють
ширшими функціональними можливостями смартфонів, зниженням цін на
них. Найбільше їх продажа зросла в Азії,
Латинській Америці та Східній Європі.
В Україні за минулий рік кількість користувачів смартфонів збільшилася удвічі.

Тетяна ПАСОВИЧ

техносвіт
До Дня незалежності — свій домен. Першими ластівками в кириличній доменній
зоні мали б стати сторінки державних
органів. Майбутнє національного домена бачать по-різному: від оптимістичного (реєстрація сотень тисяч імен
у перший рік) до найсумнішого (відсутність заявок узагалі). Адже, як свідчить
російський досвід, кириличні домени
(зокрема .рф) поступаються в популярності латинським.
Резонансні окуляри. За останньою інформацією, комп’ютеризовані окуляри
Google Glass стануть доступними для
користувачів уже з наступного року.
Вони матимуть низку функцій: відображення інформації, відео- й телефонні дзвінки, органайзер, навігатор, ін.
Окуляри, наприклад, зможуть передавати зображення у режимі реального
часу. Але щодо революційного ґаджета
є застереження (з боку Конгресу США,

Новий колайдер. Проект будівництва
нового Міжнародного лінійного колайдера (ILC) готовий до запуску. Він
дозволить продовжити дослідження
в галузі фізики елементарних частинок,
започатковані на Великому адронному
колайдері. За задумом, МЛК розмістять
у споруді довжиною у 31 кілометр: зі
швидкістю світла по прямій назустріч
одна одній спрямовуватимуть потоки
частинок — електронів і позитронів —
і стежитимуть за їхньою поведінкою. Це
дозволить просунутись у вивченні таких
наукових проблем, як бозон Гіґґса,
а в майбутньому — суперсиметрії,
темної енергії тощо.

Плавуча АЕС. У Росії збудують першу
у світі плавучу атомну електростанцію — ПАТЕС „Академік Ломоносов“,
повідомляє infonova.org.ua. Спуск судна
планують у 2016 році. Воно зможе забезпечувати електроенергією, прісною
водою населення найвіддаленіших
куточків. Судно, запевняють, буде невразливе до впливу цунамі, зіткнень
з іншими об’єктами.
За матеріалами інформагенцій

8

[студії]

ч. 23 [2823]
29 серпня — 4 вересня 2013

на старті
інтернеті мандрує одне дотепне зображення, яке стверджує, що в очах біолога людина — це органи, кістки,
Вза кров
та шкіра, для фізика це — атоми, молекули, хвилі, коливання, а для гуманітарія — „тлінна оболонка“,
якою схований „багатий внутрішній світ“. Цікаво, першокурсники, що скажете на цю тему ви через кілька
років, коли триматимете в руках диплом випускника Політехніки?

Буде різне, буде цікаво
інформаційних технологій
тощо. До слова, Львівська
політехніка разом із Київською та Харківською
і Київським університет
ім. Т. Шевченка є базовими вишами для підготовки ІТ-шників. Політехніка — у топ-десятці вищих
навчальних закладів, які
найефективніше готують
фахівців ІТ-спеціальностей
(зокрема після КМА, КПІ,
ЛНУ ім. І. Франка).

Фізика і лірика
Знання, досвід і справді
визначають оптику нашого
світобачення: обираючи
професію, кожен із нас
програмує себе і більшою
чи меншою мірою починає дивитися на світ крізь
професійні окуляри. От,
скажімо, будинок. Для
архітектора це — зразок
певного стилю, для будівельника — будматеріали,
історик бачить у ньому
передовсім свідка минулих
подій, а журналіст, цілком
можливо, — тему майбутньої статті…
Як пояснюють науковці, у людей із аналітичним
складом розуму „керує“
ліва півкуля мозку, що відповідає за логічне мислення,
запам’ятовування, аналіз,
а також схильність до вивчення мов, контроль мовлення. Зазвичай котрась із
півкуль мозку — права чи
ліва — домінує, хоча трапляються люди, в яких вони
обидві однаково активні.
Тому не дивно, що добрий
фізик може водночас бути
добрим ліриком: тут на-гора
своє видає права півкуля,
в компетенції якої — інтуїція,
уява, емоції, обробка невербальної інформації тощо.
Так-так, в душі дослідник чи інженер часто є тонкою творчою натурою. Чи
знаєте ви, наприклад, що
письменник, автор відомої
„Самотності в мережі“ Януш
Вишневський є доктором
інформатики і доктором
хімічних наук, та ще й займається молекулярною
біологією? Цікаво, чи, сидячи у 1986 році в гуртожитку рідного КПІ, студент
радіотехнічного факультету
КПІ Олег Скрипка думав,
що саме новостворене „ВВ“

Наостанок
і „музіка“ стануть його професією!? А от ще один зразок успішного синтезу технаря-гуманітарія: радіотехнік,
доктор фізико-математичних наук Максим Стріха,
який працює в Інституті фізики напівпровідників НАН
України ім. В. Є. Лашкарьова,
професійно займається … художнім перекладом, є літературознавцем! І хтозна, чи
не вишколене раціо радіотехніка допомагає йому знаходити найвідповідніші слова і рими для перекладу?..
Адже, як зауважила якось
акторка театру ім. М. Заньковецької Ірина Швайківська, їй особисто технічна
освіта (електроенергетичний факультет Політехніки)
тільки допомогла розвинути
сценічну майстерність: „Політехніка дала мені багато: раціональне мислення,
чіткість бачення, гостроту
розуму й емоцій — це те,
що потрібне в мистецтві. Думаю, студенти-політехніки,
як ніхто інший, схильні до
творчості“.

Дуже потрібні
Творити насправді нескладно — аби було естетичне чуття і бажання. Тим

паче, що проявити талант
політехніки мають де: на
фестивалях „Весна Політехніки“ чи „Кінопіксель“, на
Шевченківських читаннях,
в театрі-студії „Хочу“ або ж
у котромусь з ансамблів
Народного дому „Просвіта“… Зрештою, хіба сама
наука — це не творчість, не
здійснення мрій і долання
меж?.. Упродовж лише ХХ
ст. науковий прогрес допоміг людині зазирнути в космічний безмір і мікросвіт,
виліковувати важкі недуги
й „долати“ океани за кілька
секунд…
Висококласні фахівці
технічних спеціальностей
завжди затребувані, бо
за ними майбутнє — науки, суспільства, країни.
Саме спеціалісти в галузі
машинознавства, електротехніки, теплотехніки,
енергетики, радіотехніки,
будівництва і т. д. непомітно для нас вирішують
море практичних завдань,
пов’язаних із нашими щоденними потребами і комфортом (від життєво необхідного аж до розваг). Як
свідчить низка досліджень,
Україні нині дуже потрібні інженери, технологи,
фахівці у галузі нано- та

Ще раз до початку — до
людини. Людина і справді — все перелічене вище,
але водночас із тим і щось
більше: сильна і слабка
водночас, виняткова, але
й дуже схожа на собі подібних, а часом несхожа
навіть сама на себе, суперечлива, непередбачувана… — словом, об’єкт,
до с и т ь т а к и с к л а д н и й
для аналізу і однозначної
дефініції… І в цьому ви,
незалежно від обраного
фаху, скоро переконаєтеся.
З’ясуєте, що ви, як і кожен
студент, не проти погрішити лінощами, зате при
потребі (модуль, сесія) відкриєте у собі неймовірні
енергетичні резерви („Ого,
то це Я так можу — вчитись
нон-стоп?!“), будете бідкатись над розрахунковими/
лабораторними/практиками („важко в навчанні…“), зате відчуєте смак
перемоги, коли знайдете
розв’язок („Еврика!“ —
вигукнув би Архімед), захистите дипломну („Свобода!“), влаштуєтесь на
роботу („…легко в бою“)…
Словом, буде різне і буде
цікаво — стартуйте!
Ірина ШУТКА
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знакова подія

коротко

Нова сторінка історії
української церкви

С

ерпень — знаковий для всього українства. Саме цього останнього літнього місяця ми святкуємо День Державного прапора України, День Незалежності
нашої держави… А цьогоріч додалася
ще одна визначна подія — 18 серпня
у Києві освятили Патріарший собор Воскресіння Христового.

Чин освячення здійснив Глава УГКЦ
Святослав (Шевчук). У престол новозбудованого храму він уклав мощі святих
апостолів Петра і Павла та Андрія Первозванного, Папи Климента та Мартина,
які загинули на українських землях,
священномученика Йосафата Кунцевича, блаженних священномучеників
ХХ століття Миколая Чарнецького та
Йосафата Коциловського.
Разом із членами Синоду, Папським
нунцієм Едвардом Томасом Ґаліксоном,
кардиналом Аюдрісом Юзасом Бачкісом — Папським посланцем та римокатолицькими владиками Глава УГКЦ
відправив Службу Божу.
Стати свідками цієї історичної для
УГКЦ події з’їхалися десятки тисяч вірян — греко-католиків із усієї України
та діаспори.
Глава УГКЦ у своєму вітальному слові
під час Міжнародної всецерковної прощі
з нагоди освячення Патріаршого собору та
святкування 1025-річчя Хрещення УкраїниРусі зауважив, що цей Собор „є видимим

знаком єдності й соборності нашої Церкви
як в Україні, так і далеко поза її межами“.
Також Блаженніший Святослав наголосив,
що „нинішня Українська Греко-Католицька
Церква — пряма наступниця Церкви Володимирового Хрещення. Сьогодні наша
Церква знову святкує своє відродження
після жорстокого нищення на цих землях
упродовж століть. 380 років молитви і очікування, і цей день настав — Наша Церква
повернулася до Києва“.
Після Великої Всенічної відбулися
нічні чування в Міжнародному виставковому центрі, які надихала ікона Богородиці. Ікону поблагословив спеціально
для української молоді в Римі блаженної
пам’яті Папа Іван Павло II.
На початку заходу до прочан зі словом-вітанням звернувся голова Синодального комітету подружжя і сім’ї УГКЦ
владика Дмитро (Григорак) та голова
Комісії у справах родин Стрийської єпархії
УГКЦ отець Олег Кобель. Священики розповіли молоді про важливість плекання
дошлюбної чистоти і представили рух
„Справжня любов чекає“, який об’єднує
молодих християн, що постановили тривати в дошлюбній чистоті попри спокуси
світу та зберегти чисте серце. Члени цього
руху разом доростають до моменту розпізнання свого християнського покликання під мудрим духовним керівництвом.
Тоді ж близько 30 молодих прочан присягнули плекати дошлюбну чистоту.

день незалежності

Прапори, вишиванки та спільна молитва
→ Закінчення. Початок на 3 с.

В’ячеславові Чорноволу, Михайлові Грушевському, Тарасові Шевченку та Степанові Бандері. На площі біля пам’ятника
Бандері хори „Повстанець“ та „Нескорені“ виконали патріотичні пісні.
Цікаві акції у День Незалежності
провели студенти Львівської політехніки
в Алушті (АР Крим). Молодь традиційно
організувала урочисту ходу, до якої долучилися всі відпочивальники табору
„Політехнік-1“. До студентської колони
з Державним прапором приєдналися
й усі, хто перейнявся патріотичним
настроєм. Також цього дня на студентському пляжі лунали українські пісні,
відбувалися конкурси і забави.
Цікаво поєднали два символи одесити: на Потьомкінських сходах вони
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розгорнули прапор України довжиною
22 м (символізує вік країни). Власне
таку акцію в цьому місті проводять уже
вп’яте і щороку прапор збільшується на
метр. Гігантським Державним прапором
учасники заходу відкрили „Вишиванковий фестиваль“, в рамках якого роздали
20 тис. синьо-жовтих стрічок і встановили рекорд за кількістю присутніх в одному місці людей у вишиванках.
Похвалилися своїми вишиванками
і кияни. Загалом у святкуванні Дня Незалежності взяли участь понад півтисячі
мешканців та гостей столиці. Завершилися урочистості величезним святковим
концертом.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

25 серпня у Національному музеїмеморіалі жертв окупаційних
режимів „Тюрма на Лонцького“
відбулася творча зустріч із
відомим київським кінорежисером, лауреатом премії ім. В. Стуса та Національної премії
України ім. Т. Шевченка, автором
кіноциклу „Загадка Норильського повстання“ Михайлом Ткачуком. Ці фільми (у 2006 р. на
фестивалі документального кіно
„Український контекст“ отримали диплом „Свобода як найвища
цінність“) за роки функціонування недільного кінолекторію
у „Тюрмі на Лонцького“ встигли
переглянути й обговорити сотні
глядачів. А тепер львів’яни мали
нагоду подивитися ще не бачені
творіння іменитого автора та поспілкуватися з ним у відкритому
діалозі.
ВМГО „Студентське братство“
проведе громадську експертизу
роботи Львівської ОДА щодо
забезпечення вимог законодавства стосовно регіональних
цільових програм, втілення
антикорупційних стандартів,
проведення публічного громадського обговорення звітів та
проектів нормативно-правових
актів. Дозвіл на проведення
громадської експертизи надав
голова ЛОДА Віктор Шемчук.
Також він створив робочу групу,
яка має надати матеріали та
копії документів для проведення
громадської експертизи.
Студенти Університету банківської справи НБУ закликають
українців у різних куточках
світу одночасно виконати
Шевченків „Заповіт“ 7 березня
2014 року. Саме з такою ідеєю
вони звернулися до учасників
Світового Конгресу Українців. Аби привернути увагу до
200-річного ювілею від дня
народження найвідомішого
українця студенти проведуть
благодійний „VIII Аукціон надій“,
що пройде під гаслом — „Шевченко live. 200 років живого
спілкування“. У рамках проекту
студенти мріють провести міжнародну акцію „Шевченко єднає
українців“.
За матеріалами інформагенцій
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українське жіноцтво

На сторожі демократії і незалежності

У

Львівській політехніці 18 – 19 серпня 2013 року відбулися річні наради Світової Федерації Українських
Жіночих Організацій. В їхній роботі
взяли участь і представниці громадських жіночих організацій України.
До Львівської політехніки завітали
найкращі представниці 27 жіночих
організацій зі 17 країн світу та чотирьох
континентів. Урочисте відкриття заходу розпочали у неділю, після служби
Божої у храмі Святого Юрія. Гостей
із початком роботи і з державним
святом — 22-ю річницею Незалежності України привітала голова СФУЖО
Орися Сушко. Вона підкреслила, що
українське жіноцтво на поселеннях,
незважаючи на відірваність від рідного
краю, знаходить у собі сили і наснагу
проводити велику роботу задля утвердження України у світі, стоїть на сторожі людських прав і рівноправ’я жінок.
Від імені Національного університету „Львівська політехніка“ і її ректора
Юрія Бобала присутніх привітав проректор Богдан Моркляник.
Директор МІОКу Ірина Ключковська
побажала учасникам річних нарад плідної роботи і зачитала текст привітання
від голови Львівської ОДА Віктора Шемчука. Народний ансамбль бандуристок

„Заспів“ під орудою художнього керівника Христини Залуцької подарував
гостям низку українських пісень.
У ході роботи річних нарад українок
світу привітав і голова Світового Конгресу Українців Євген Чолій.
Членкині заслухали звіти за минулий рік голови СФУЖО, скарбника
і фінансової комісії, звітували про річну
роботу складових організацій, затвердили фінансовий стан, обговорили
і ухвалили зміни до свого статуту. У виступах йшлося про те, як ефективніше
об’єднати зусилля для захисту і збереження незалежної демократичної
України і її багатовікових національних
цінностей — української мови, правдивої історії, культури та традицій.
Активну участь у роботі річних
нарад брали й представниці жіночих
організацій України. З болем у серці
вони говорили про нищення української мови, освіти, засилля російського
(далеко не кращого ґатунку) телебачення, нав’язування українцям чужих
вартостей, алкогольної пропаганди,
внаслідок чого зростає алкоголізм та
наркоманія, особливо серед молоді.
Голова Світової Федерації Українських Жіночих Організацій Орися
Сушко проводила річні наради вперше, адже на цю посаду її обрали лише

торік. Вона має величезний досвід
громадської діяльності, свого часу
очолювала крайову управу КУК, була
членом ради СКУ, є другим заступником голови СКУ. Пані Орися вклала багато зусиль, обстоюючи рівноправність
жінки та протидіючи торгівлі людьми.
Розмовляємо з нею про перебіг річних нарад і плани СФУЖО на майбутнє.
— Ми прослухали багато інформації
про нашу працю, мали панельні дискусії на теми, які турбують жінок в Україні,
слухали доповідачів, які представили
нам своє бачення тих проблем — говорить Орися Сушко. — Цікавими для
нас були і доповіді, і дискусії жінок
з України, однак у вирішення багатьох
проблем ми не можемо втручатися, можемо лише рекомендувати чи просити.
Зрештою, до мети йти нелегко ні нам, ні
їм, тож будемо їх підтримувати, заохочувати. В жовтні цього року відзначимо
60-річчя нашої організації і 50-літття
нашого журналу „Українка в світі“. Просимо, щоб всі організації це робили
в себе. Тепер їдемо додому, будемо все
описувати, видавати журнал. А вдома
перед кожною з нас і всіма жіночими
організаціями загалом стоять чималі
завдання. Ми, зокрема, шукаємо нові
підходи, скеровані на те, щоб жінка
мала належне місце у суспільстві.

конгрес світового українства

За європейський вибір України
→ Закінчення. Початок на 3 с.

державні прапори 33 країн світу, представники яких брали участь у цьому
форумі.
Президент СКУ Євген Чолій у свій
доповіді наголосив на важливості підписання Україною угоди про асоціацію
з ЄС і запевнив, що світове українство
всіляко підтримуватиме євроінтеграційні прагнення України.
Делегатів Конгресу привітав віцепрем’єр-міністр України Олександр
Вілкул. Він також зачитав привітання
від імені Президента України Віктора
Януковича, в якому той висловив вдячність представникам СКУ за підтримку
зусиль української влади стосовно європейської інтеграції України. Учасників
конгресу також привітали: заступник
голови Верховної Ради України Руслан
Кошулинський, заступник голови ЛОР
Валерій П’ятак, заступник голови ЛОДА

Ірина Романів, заступник міського голови Львова Василь Косів, лідери трьох
опозиційних партій Арсеній Яценюк,
Віталій Кличко та Олег Тягнибок, Юрій
Луценко, ректор Львівської політехніки
Юрій Бобало, директор МІОК Ірина
Ключковська та інші. Арсеній Яценюк
зачитав листа від Юлії Тимошенко, адресований делегатам СКУ, а Віталій Кличко
заявив, що балотуватиметься на Президента України при умові визначення
єдиної кандидатури, та все ж вирішальною для нього буде думка громадських
організацій. У разі обрання його на цю
посаду пообіцяв будувати демократичну, правову, європейську державу.
На завершення урочистої частини
присутні знову вшанували пам’ять
жертв Голодомору. Від імені Асоціації фермерів України Євгену Чолію
вручили символічний для України
сніп пшениці. Президент СКУ вручив

медалі святого Володимира Великого
лідерам СКУ.
Завершилося урочисте відкриття
Х СКУ святковим концертом.
Упродовж наступних днів делегати
працювали у тематичних сесіях „Євроінтеграція — запорука незалежності України та сприяння її демократизації“, „Світове українство у просуванні спільних
інтересів“ та „Голодомор 1932 – 33 років: правда перемагає“, підсумували
роботу СКУ за 2008 – 2013 рр., накреслили шляхи діяльності на наступний
п’ятирічний термін та обрали новий
склад керівних органів.
Новообраний очільник СКУ Євген
Чолій зустрівся з ректором Львівської
політехніки Юрієм Бобалом і зробив
запис у Книзі почесних гостей університету.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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міжнародний форум
аходи, організовані Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою, які розпочалися
Зконгресом
річними нарадами СФУЖО і Х Світовим Конгресом Українців, завершилися 23 – 24 серпня IV Міжнародним
„Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті „…землякам
моїм в Украйні і не в Украйні…“

Світлини Катерини Гречин

Двохсотліттю українського генія присвячено…

Якщо офіційне відкриття
конгресу відбулося 23 серпня — в День Державного
прапора України, то мистецькі заходи в його рамках
розпочалися ще 18 серпня
у Львівському палаці мистецтв із виставки творів
сучасних українських художників „Українські акценти“ (малярство, графіка,
скульптура), присвяченої
200-літтю Тараса Шевченка.
В роботі міжнародного
форуму взяло участь понад 400 представників із
30 країн світу та всіх областей України, представники Львівських обласної
і міської рад, громадськість
Львова.
Учасників конгресу привітали ректор Львівської
політехніки професор Юрій
Бобало, заступник голови
ЛОДА Ірина Романів, міський голова Андрій Садовий,
президент СКУ Євген Чолій,
голова Європейського Союзу Українців Ярослава Хортяні та інші. На урочистому
відкритті до учасників зі
словами вітання та благословення звернулися духов
ні особи.
У рамках конгресу пройшли IV Міжнародна на-

уково-практична конференція „Світове українство
як чинник утвердження
держави Україна у міжнародній спільноті: „землякам моїм в Украйні і не
в Украйні“, ІІ Міжнародна
науково-практична конференція „Тарас Шевченко та
кобзарство“.
На першій конференції з доповідями виступили заступник міністра
закордонних справ України
2009 – 2010 років, заступник Генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий, Герой України,
народна артистка України
Ніна Матвієнко, лауреат
Національної премії України ім. Т. Шевченка Євген
Сверстюк та інші.
На конференції йшла
зацікавлена розмова й дискусії стосовно закордонного українства, культури
і мистецтва як чинника
збереження національної
ідентичності, збереження історико-культурної та
духовної спадщини зарубіжного українства, церкви як центру збереження
та формування духовності українця за кордоном,
трудової міграції як нової

української присутності
у світі, світову лемківську
спільноту й погляд на депортацію українців з етнічних земель.
Упродовж усього тижня
в рамках IV Конгресу МІОКу
пройшло 27 культурних
заходів, серед яких — виставка картин „Шевченкіана у вишивці“ майстра
народної творчості, учасника 25 колективних виставок у музеях України,
експонента 12 персональних виставок, членкині
Львівського обласного
центру народної творчості
Олександри Зробок, виставки Львівської обласної
організації Ліги українських
жінок, Львівської міської
організації Союзу українок, Луганського обласного
відділу Союзу українок,
виробів з бісеру Ірини Білик, ікон з бісеру Оксани
Іваночко-Утриско.
У програмі конгресу
були: презентація відеопроектів, книг та інструментів, показ фільмів української діаспори, численні
виставки українських дизайнерів, зокрема Роксолани Богуцької, Ірини Грицюк,
виставки, присвячені Голо-

домору за документами
Центрального державного
архіву зарубіжної україніки
та дитячих малюнків з Полтавщини „Пам’ятай свій
рід“, презентація торбана,
музичного інструмента,
реконструйованого Юрком
Фединським (США), відеопроект „Українські дітки
у світі читають „Кобзар“,
мистецька акція „Художники малюють під звуки бандури“, урочиста академія
з нагоди 25-річчя Львівської
обласної організації Всеукраїнського товариства
„Лемківщина“ та багато
інших заходів.
24 серпня конгрес завершився великим концертом із нагоди 200-ліття Тараса Шевченка „…
Землякам моїм в Украйні
і не в Украйні“ у концертній залі ім. С. Людкевича
Львівської обласної філармонії.
Конгрес, до слова, пройшов за підтримки Львівської політехніки, Львівської обласної державної
адміністрації, Львівської
обласної ради та меценатів.
Катерина ГРЕЧИН

12

[суспільство]

ч. 23 [2823]
29 серпня — 4 вересня 2013

цікаві люди

наш календар

Світова і українська
Шевченкіана у світлинах
ід час Х Світового
Конгресу Українців проект „Монументальна Шевченкіана“
молодого фотографа-монументаліста,
дослідника світової
пам’ятникології, шевченкознавця Руслана
Теліпського привернув увагу багатьох
гостей і працівників
Політехніки.

Світлина Наталії Павлишин

П

Впродовж п’ятнадцяти
років дослідник відвідав
понад 900 пам’ятників
Кобзареві в усіх областях України та АР Крим. Вивчаючи світову
монументаліститку, зібрав відомості про
понад 10 тис. унікальних пам’ятників
у світі. Побував та сфотографував скульп
турні об’єкти в понад 40 країнах світу,
зокрема шевченківські у 20 країнах на
трьох континентах.
Руслан Теліпський — автор більше
півсотні персональних фотовиставок,
мультимедійних презентацій та лекцій, які провів в Україні та за її межа
ми з фотоаналітичної пам’ятникології.
Окрім шевченківської тематики, автор
висвітлював багато інших, серед яких —
„Козацькими стежками“, „Леся Українка
у пам’ятниках“, „Українські пам’ятники
в Канаді“ тощо.
Досі ще точно не відомо, скільки є пам’ятників та пам’ятних знаків
Кобзареві. За даними дослідника,
їхня кількість перевищує 1400 об’єктів
у 38 країнах світу. У 2014 році з’явиться
його перше видання, до якого ввійдуть
більше тисячі зображень пам’ятників
Шевченку.
Руслан Теліпський є ініціатором
й інших не менш цікавих та важливих
проектів. До прикладу, він організував
загальноукраїнську патріотичну акцію
„Тарасів дороговказ“: разом зі своїми однодумцями дослідник за 34 дні пройшов
шлях від Луцька до Канева. Наступного
року планує новий етап цього проекту.
Також він ініціював спільне читання „Заповіту“ різними мовами світу.
Автор проекту поділився думками
про особливість пам’ятників та значимість постаті Тараса Шевченка:
— Цей проект цікавий тим, що відкриває світ Шевченка. Адже здебільшого люди не бачать інших пам’ятників

Кобзареві, окрім тих,
що є в їхніх населених
пунктах. А саме через
пам’ятники можна простежити, як Шевченкова
творчість впливає на
людей. Адже скульптори кожен по-своєму інтерпретують поетичні
рядки, пропускаючи їх
через свою душу. І саме
через призму слів, які
їх найбільше вразили
і запам’яталися, творять
образ Шевченка.
Найбільше мене негативно вражає зруйнований пам’ятник. Нема
різниці в якому населеному пункті,
великий чи малий, але, якщо громада
занедбує його, то такі люди не гідні називати себе українцями. Так, у селищі Мала
Дівиця на Чернігівщині, де у пам’ятника
Шевченкові (робота 50-х років минулого
століття, відомого скульптора Михайла
Лисенка) був відбитий один вус, і сам
постамент та територія довкола нього
у дуже занедбаному стані. Коли бачу
таку ситуацію, намагаюся усіляко вплинути — висвітлюю такі факти на своїх
виставках і лекціях, але цього занадто
мало. Потрібно, щоб громада різними
способами привертала увагу до подібних випадків. Адже такі пам’ятники —
це храм патріотизму, національної
самобутності, підтвердження того, що
Кобзар був фундатором української
державності.
Своїми виставками я привертаю
увагу до того, що Шевченко є на рівні
з найвідомішими світовими особистостями. Він входить у чільну десятку
таких світових постатей як Олександр
Пушкін, Папа Римський Іван Павло ІІ,
Христофор Колумб, Жанна д’Арк, Симон Болівар.
Саме через пам’ятники маємо можливість популяризувати свою державу.
Звичайно, молодь сьогодні хоче бачити
живих лідерів, і вони в нас є — Ліна
Костенко, Іван Дзюба, Євген Сверстюк,
Любомир Гузар та інші. Але саме на
творчості Шевченка виросли ці постаті. Слова Шевченка завжди будуть на
вустах, особливо зважаючи на те, що
в своїй поезії він найбільше говорив про
Україну, Господа і молитви.
Наталія ПАВЛИШИН

23 серпня — День Державного прапора України.
24 серпня — День Незалежності
України.
1 вересня — День знань.
1 вересня — Всесвітній день миру.

Пам’ятні дати
29.08.1868 — народилася Людмила
Старицька-Черняхівська, українська письменниця, громадська
і політична діячка, член Центральної ради.
29.08.1959 — помер Володимир Кучер, видатний український вчений,
фізик-теоретик, дійсний член НТШ.
29.08.1961 — помер Григорій Тютюнник, український письменник, автор
роману „Вир“.
30.08.1871 — народився Ернест
Резерфорд, видатний вчений, якого
називають батьком ядерної фізики,
створив планетарну модель атома,
лауреат Нобелівської премії.
30.08.1920 — у Празі створено
Українську військову організацію,
головою якої обрано полковника
Євгена Коновальця.
31.08.1919 — об’єднані українські
війська 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 введено національну одиницю грошей — гривню.
2.09.1811 — народився Іван Вагилевич, поет, фольклорист, громадський діяч, член „Руської трійці“.
2.09.1891 — народився Павло
Филипович, поет, критик, лiте
ратурознавець, педагог, перекладач.
2.09.1945 — Японія підписала акт
про беззастережну капітуляцію. Цю
подію вважають закінченням Другої
світової війни.
2.09.1952 — помер Іван ФещенкоЧопівський, український 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’ятник Лесі Українці.
4.09.1985 — помер у концтаборi на
Уралi талановитий український поет
i правозахисник Василь Стус.
4.09.1991 — над будинком Верхов
ної Ради України підняли національний синьо-жовтий прапор.
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Юрій Баланюк:
„Мій успіх — робота, час і креативні ідеї“

П

— Студентське самоврядування і проф
спілкова діяльність у Львівській політехніці є трампліном у життя. Вже
стало доброю традицією, що різноманітні починання молоді підтримує
адміністрація університету і створює
сприятливі умови для діяльності студентського самоврядування. Важливо
й те, що й самі студенти використовують
ці можливості для самореалізації і розвитку. Планка у роботі самоврядних
органів досить висока і не опускається
вже багато років. Кожне покоління студентів продукує нові ідеї, розширюючи
тим самим сферу молодіжної роботи.
Моє знайомство зі студентським
самоврядуванням розпочалося ще
на першому курсі. Тоді я мешкав
у гуртожитку № 14. Представники органів студентського самоврядування
ініціювали толоку у горіховому гаю.
Пригадую, що долучився до прибирання із задоволенням. Пізніше не раз
брав участь у різноманітних заходах.
Спершу як учасник фестивалів, туристичних заходів, а вже згодом і сам
організовував.
Навчання завжди забирало левову частину мого часу, а особливо на
1 – 2 курсах, які давали базову підготовку з багатьох серйозних дисциплін.
Також на той час я професійно займався
спортом, був у збірній із плавання, тож
чимало часу приділяв тренуванням. Та
незважаючи на це, в мене вистачало
сил і часу ще й для громадської роботи.
Наприклад, у Студмістечку я активно
долучився до роботи органів студентського самоврядування. А наприкінці
третього курсу очолив студентську раду
гуртожитку № 8, був керівником студентського оперативного загону і також
брав активну участь у діяльності колегії
та профбюро студентів ІТРЕ. Так само,
як зараз, тоді така діяльність вважалася
престижною, бо ти був не просто пересічним студентом, а представником
молоді з особливим громадським
обов’язком — захищати права студентів.
На початку п’ятого курсу я очолив
Колегію та профбюро студентів ІТРЕ.
Можливо, дещо пізно як для голови

Колегії та профбюро, але як для здобуття досвіду — дуже вчасно. Тоді
також увійшов до Української асоціації
студентського самоврядування. Це був
для мене унікальний досвід і можливість познайомитися з провідними
очільниками органів студентського
самоврядування найрізноманітніших
українських вишів. А вже за рік мене
обрали віце-президентом цієї організації (відповідав за соціальний напрям).
Звичайно, громадська робота потребує часу, але, думаю, що студенти чи
аспіранти вільно можуть викроїти кілька годин для розвитку студентського
самоврядування. Адже така діяльність
дає можливість відкрити для себе Україну і світ. До прикладу, я побував у всіх
основних українських вишах. Також усі,
хто активний у цій роботі, мають чудову
можливість кар’єрного росту. Адже
здобуті навики і досвід полегшують
спілкування і розширюють можливості.
Чільне місце в моєму житті посідає
наука. Зараз займаюся телевізійною
сканувальною мікроскопією на кафед
рі радіоелектронних пристроїв і систем ІТРЕ. Також маю досвід педагогічної діяльності, який вважаю особливо
корисним. Можливість спілкуватися
зі студентами в їхньому середовищі
в межах роботи Колегії та профкому
дозволяє простіше знаходити спільну
мову з ними і доносити навчальну ін-

Світлина Наталії Павлишин

очаток навчання у Львівській політехніці відкриває двері не лише до здобуття якісної освіти і високого фахового рівня, а й до розвитку різноманітних талантів. На базі Колегії та профкому студентів і аспірантів „виросло“ не
одне покоління лідерів. Які саме чинники сприяють розвиткові лідерських
властивостей, поділився заступник голови Колегії та профкому студентів та
аспірантів Львівської політехніки Юрій Баланюк:

формацію. Разом шукаємо креативні
вирішення тих чи інших питань, щоб
не „зазубрювати“ матеріал.
Перед собою завжди ставлю амбітні цілі. Передовсім, маю твердий
намір захистити кандидатську дисертацію. А загалом, усе своє життя хочу
пов’язати зі Львівською політехнікою.
Для мене цей університет став дружньою родиною. Тут є всі можливості
для становлення та зростання.
Формула мого успіху досить проста — робота помножена на максимальну кількість часу і креативні ідеї.
Я завжди йду за своїм переконанням,
що для якісного результату потрібно
постійно працювати і не боятися робити відповідальні кроки.
Наталія ПАВЛИШИН

оголошення

Мовна школа чекає на тебе!
9 вересня у рамках проекту „Мовна школа“ (Language School) від міжнародної студентської організації AIESEC викладачі з різних країн світу проводитимуть заняття для молоді на теми лідерства, глобальних проблем
суспільства та особистісного розвитку.
Цьогоріч у проекті, окрім звичної навчальної програми, студенти разом
із волонтерами з різних країн зніматимуть відеоролики. Тож кожен матиме
змогу не тільки покращити власні знання англійської мови, а й спробувати
себе у ролі режисера, актора, сценариста або відеооператора.
Заповнити анкету для участі можна за адресою: http://ua.join-aiesec.com.
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Майбутнє вже почалося,
або Що треба встигнути, навчаючись у виші

П

ершокурсники — мабуть, найсвідоміші студенти, бо щиро прагнуть досконало опанувати професію і вивчити все одразу. Тож
якщо кілька перших тижнів
Тобі здається, що нічого не
розумієш і не встигаєш, то
поступово все стане на свої
місця, і з’явиться вільний
час, вартий того, щоб провести його цікаво і з користю. Але насамперед…

Завдання №1:
не заблукати
Якщо Львів Тобі не рідний
і назагал ще нецікавий,
вивчати його все одно доведеться! Адже університетських корпусів багато,
а студмістечко у нас хоч
і доволі компактне, та все ж
не настільки, щоб не виходити за паркан J. Можеш,
до прикладу, просити допомоги у паперових карт для
туристів або Google-maps,
малювати власні плани
руху чи розпитувати випадкових перехожих. Або ж
пізнавати це дивовижне
місто з однокурсникамильвів’янами. І хоч інформація
таких екскурсоводів не буде
повною й достовірною (про
все, що зацікавить, можна
дочитати в інтернеті),
Ти не обов’язково одразу
відчуєш дух княжого міста
й закохаєшся у нього (бо для
цього варто поблукати без
поспіху старими вуличками

наодинці), але, спілкуючись
із новими знайомими під час
прогулянок найцікавішими
місцями, ви обов’язково
потоваришуєте між собою.
А дружня згуртована група — це чималий плюс для
кожного студента на всі 5 чи
6 років навчання. Львівські
шпацери могли б стати альтернативою традиційного
вересневого „паті“ з нагоди
початку навчання чи отримання студентських квитків
в одному з міських парків
чи нічних розважальних
закладів: більше корисної
й цікавої інформації, менше
пригод на Твою, ще навіть не
випробувану сесією голову.

Завдання №2:
learn and live
online!
Відвідувати лекції, семінари
і „зависати“ в бібліотеці, виконувати лабораторні роботи — ще не весь стратегічний
план на щодень. Незамінним джерелом інформації
для сучасного студента стали
тематичні сайти: крім підручників, спеціалізованої
літератури й відео, які вже
впорядковані в онлайн-біб
ліотеках й архівах, у всесвітній мережі можна спілкуватися зі студентами подібних
спеціальностей із різних
країн і континентів, питати
поради в досвідченіших колег. Випускник Львівської політехніки Антон Красун, який

сьогодні працює в ірландському офісі Google, якось
зізнався, що більшість розумних успішних людей світу
охоче спілкуються зі своїми
шанувальниками електрон
ною поштою. Звісно, для
цього Тобі потрібно постійно вдосконалювати знання
англійської мови. Сьогодні
нема таких спеціальностей,
де б вона була непотрібною.
Англійська — не тільки один
із найважливіших пунктів
Твого резюме, а й змога
опановувати світовий досвід у власній науковій сфері
та обов’язкова умова для
участі в різних студентських
міжнародних програмах, закордонних тренінгах, просто
мандрівках. А подорожувати
Ти просто зобов’язаний!
Зробити це з користю можна
з допомогою студентських
молодіжних організацій,
як BEST (Рада студентів технічних університетів Європи), AIESEC (міжнародна
молодіжна організація, що
об’єднує активну молодь зі
113 країн світу) тощо.

Завдання №3: дій!
Кілька тижнів тому випадково познайомилася з тоді ще
абітурієнтом кількох львівських вишів — Мар’яном,
який зовсім не орієнтувався
у Львові, хоч із-під Самбора
приїздив сюди не раз. Не
знаю, куди він вступив, але
на той час хлопець планував тільки вчитися, а куди

ще вкладати свою енергію,
просто не уявляв. Кожному
студентові варто знати, що
навіть у межах своїх наукових
інтересів він має багато можливостей отримати не тільки
моральну, але й матеріальну
підтримку. Ґранти Президента України для обдарованої
молоді, молодих учених,
Премія Кабінету Міністрів за
внесок молоді в розбудову
держави, Премія Верховної
Ради, багато академічних та
соціальних стипендій, конкурси і програми молодіжних
громадських організацій,
міжнародних наукових спільнот і фондів — це шанси, які
маєш використати.
Якщо ж наукова праця —
не для Тебе, вибирай і вигадуй те, що вдається краще:
доброчинність, громадську
діяльність, мистецтво…
Пам’ятай, у 20-літньому віці
Стів Джобс разом зі Стівом
Возняком заснував компанію
Apple, на студентській лаві
Марк Цукерберг почав створювати Фейсбук, Білл Хьюлетт і Девід Паккард в гаражі
відкрили Hewlett-Packard
(HP), львів’янин Орест Зуб
відвідав 30 країн, а Тарас
Прокопишин заснував „Вуличний університет“ у Львові, в рамках якого просто
в парку виступають із лекціями відомі люди… Ти теж
здивуєш світ, бо тому, хто стукає, відкривають, а той, хто
знає, куди йде, обов’язково
досягає мети.
Анна ГЕРИЧ
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інший ракурс

Студентське братство згуртовує та єднає

М

олодіжні організації — це не лише
багато знайомств, добра
можливість реалізовувати
цікаві ідеї, нагода навчитися провадити громадську
діяльність та працювати
в колективі, а й, як демонструє досвід, шанс знайти
своє кохання.

Колишні активісти Студентського братства Львівської
політехніки Яна Нікітіна та
Сашко Савчук зустрічаються
вже більше трьох років. Як
робота над спільними проектами стала доленосною
для цієї закоханої пари,
розповіла Яна:
— На той час у СБЛП ми
активно розвивали вуличні театральні постановки.
В одній із таких вистав брав
участь і Сашко. Тоді в нашій
організації було дуже багато активних людей, а цей
хлопець мені запам’ятався
своєю оригінальністю — він
носив „оселедець“. Я займалася режисурою вистав і, звичайно, підтримку
відчувала від усіх, але саме
від нього якось особливо.
В нас було багато спільних поїздок, походів, тож
спілкування збільшувалося
і поступово так вийшло, що
ми закохалися. Перший про
свої почуття сказав Сашко.
Дружба і кохання в такому середовищі виникають
самі собою, бо дуже багато
тісного спілкування. Хоча

є випадки, коли зав’язують
стосунки то з одними, то
з іншими, і це врешті псує
загальний клімат у компанії,
бо домінують не інтереси
організації, а особисті стосунки. Та зазвичай такі люди
дуже швидко ідуть.
Спершу між нами було
дещо, що нас розрізнювало,
але згодом ми пристосовуємося один до одного, зараз
знаходимо точки дотику
навіть у тих питаннях, де
раніше мали різні погляди.
До прикладу, в музиці ми
обираємо щось цікаве для
обох і разом слухаємо, незважаючи на те, що нам подобаються різні стилі.
Нещодавно ми вийшли
з Братства, бо вважаємо, що
повністю себе тут реалізували. Тож вирішили, що краще,
щоб прийшли нові люди з цікавими ідеями, які зможуть
розвивати організацію далі.
Але в нас залишилися спогади, отриманий досвід, дружба. Ще особливішою і навіть
рідною для нас цю спільноту
робить той факт, що саме завдяки їй ми познайомилися.
І надалі ми багато подорожуємо. Найулюбленішим
нашим місцем є Карпати.
Часто і багато ходимо в гори
з наметами, намагаючись
щоразу відкривати нові
місця.
Знаходжу застосування
й своєму режисерському
таланту. Наприклад, коли
йдемо на якийсь захід чи
в театр, то підбираємо цікаві
образи. І це вже створює
надзвичайну атмосферу.
На перший погляд, ніби
й дрібниці, але якраз вони
роблять життя особливим
і цікавим.
Оленка Ерстенюк і Володимир Пилипчук, які були
активістами СБЛП, нещодавно одружилися. Як їх поєднало Братство, розповіла
Оленка:
— З Володею я познайомилася в Братстві ще на
першому курсі. Тоді ми готували свято Миколая, а він

прийшов до нас із виступом
із товариства „Галицький
Лев“. Вдруге зійшлися на
святкуванні Івана Купала,
але тоді я зустрічалася з іншим хлопцем. Та ми продовжували спілкуватися.
На початку третього курсу
в мене з’явилася можливість поїхати на навчання
в Німеччину. Перед поїздкою наші стосунки з Володею стали тісніші, а коли
я повернулася, то це вже
було кохання. Ми два роки
зустрічалися і рік тому вирішили одружитися.
У Братстві є така особливість, що в спільній роботі,
потрапляючи в різні ситуації, є можливість краще
пізнати один одного, побачити, наскільки людина надійна, діяльна, ініціативна…
В нашій організації дуже
багато пар зустрічалися і продовжують зустрічатися. Хоч
бувало по-різному. Найгірше, коли деякі пари розходились і починали з’ясовувати
стосунки. Це вносило серйозний деструктив, який
руйнував організацію.
Досі з багатьма братчиками ми багато спілкуємося,
постійно ходимо в походи,
продовжуємо підтримувати
різні акції, наприклад, минулоріч спільно прибирали
Чорну гору. Це власне був
ще один тест для наших
стосунків. А загалом ми
постійно кудись їздимо,
відвідуємо практично всі
фестивалі. З Володею маємо
спільний стрижень і однакові інтереси.
Члени Студентського
братства Оленка Сторож та
Володимир Ришковський
разом вже понад два роки.
Зараз вони продовжують

активну діяльність у цій організації та розвивають свої
стосунки. Яку роль у взаєминах цих закоханих відіграє молодіжна організація,
ділиться дівчина:
— Братство об’єднує людей спільними інтересами.
Коли молода людина приходить до нашої організації,
то майже одразу стає зрозуміло, що її погляди багато
в чому збігаються з думками
інших братчиків. Мого коханого Мирка (Володимира)
в Братство привів його однокласник, який сам невдовзі
пішов з організації.

Такі спільноти, як наша,
дуже сприяють спілкуванню. Адже ти бачиш людину
у найрізноманітніших ситуаціях. Спочатку всі дружать
між собою загалом, та поступово зав’язується дружба з окремими людьми.
Першим „загорівся“ Мирко.
Зазвичай, хлопці завжди
перші проявляють ініціативу.
Ми досі разом у Братстві. Робота йде постійно
і навіть тоді, коли ми десь
відпочиваємо. Зараз у нашій спільноті досить непроста ситуація, тож є багато тем для обговорення.
З власного досвіду можу
сказати, що участь у таких
організаціях вчить багато
чого, зокрема розвиває альтруїзм. То зі своїм коханим
ми завжди доходимо до
спільного рішення, зважаючи передовсім на те, щоб
для другого було краще.
Наталія ПАВЛИШИН
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культурні орієнтири

коротко

П

озанавчальний час для студента — нагода потусуватись із друзями.
Аби спілкування з ними не було лише затратним в плані грошей та не
перетворювалось на биття байдиків, пропонуємо звернути увагу на розмаїття цікавих мистецьких акцій, які дають поживу для тих, хто завжди
спраглий добрих естетичних вражень

Граємо і слухаємо, дивимось,
сприймаємо і переймаємо найкраще
Комусь — кава,
комусь — джаз
Світлина Наталі Яценко

Осінь розпочнеться календарно
1 вересня, і того ж дня на площі
Ринок вдруге (перший фестиваль вуличного мистецтва „Lviv
Street Art“ відбувся 7 жовтня
торік у Парку культури) зберуться найкращі вуличні митці
Львова: музиканти, артисти,
художники графіті та хендмейдери. Впродовж двох днів на
головній сцені Ринку музиканти
виконуватимуть як власні твори, так
і кавери на відомі пісні, а художники
створюватимуть картини. До них долучаться фокусники, артисти на ходулях,
танцівники та майстри фаєр-шоу. Хендмейдери продаватимуть свої роботи
і вчитимуть охочих майстерності.
Далі до Львова прийдуть кулінарні
фестивалі — фестиваль кави (26 вересня)
і Свято сиру і вина (17 жовтня). А вже у листопаді, а саме 21 – 24-го — IV фестиваль сучасної драматургії „Драма. UA“. Цьогоріч
він об’єднає найкращі вистави з України,
Польщі, Німеччини, Росії та Чехії. Сценічні
читання нової української драми, а також
перекладів світової драматургії, майстер-класи для режисерів, драматургів,
резиденції для них — є з чого вибирати.
І наприкінці року — ХІІІ міжнародний
джазовий фестиваль „Jazz Bez“: джаз
об’єднає 15 міст України та Польщі і збере
понад 100 музикантів із різних країн світу.

Планета очима фотографів
Подивитись на світ довкола можна й через образи, барви. І арт-галереї Львова,
яких близько 20-ти в місті, не рахуючи
окремі виставкові зали в музеях, надають таку можливість. Серед виставок,
котрі на сьогодні вже відкриті, варто
відзначити експозицію 50-ти найбільш
пам’ятних та знаменитих фотографій
журналу National Geographic за останні
40 років. Цікавими є не тільки самі зображення, а й історії „за кадром“ — інформація про самих фотографів та розповіді
про особливості знімання того чи іншого
сюжету, відображення пошуків ідеаль-

ного кадру. Світ постане перед вами
не грандіозним і величним, а таким,
як є — з жорстокістю, приємними (і не
зовсім) несподіванками, екологічними
проблемами. Оглянути виставку можна
на першому поверсі Палацу мистецтв
до 8 вересня.

Книги і багатокнижжя
Навіть після Форуму видавців (про нього
див. с. 17) книжкове життя у Львові вируватиме й далі. Презентації, обговорення
у книгарні „Є“, продовження різних молодіжних проектів, зокрема „Літературного
бомбардування“ з живим буккросингом,
зустрічі з відомими й маловідомими,
але талановитими письменниками —
все це дасть змогу залишатись нам на
літературній хвилі. А 18 вересня у Національному академічному драматичному
театрі ім. М. Заньковецької література
поєднається з музикою — відбудеться
грандіозний концерт-презентація (виступатимуть гурт „Плач Єремії“, Віктор
Морозов та гурт „Четвертий кут“, письменники Олег Лишега, Юрій Винничук,
Юрій Андрухович, Театр тіней „Див“ та
ін.) книги „Грицько Чубай. П’ятикнижжя“.
До цієї збірки — повного зібрання творів
легендарного Грицька Чубая, окрім вір
шів, увійшли його фотографії, факсиміле
автографів, екслібрис та листи.
Загалом, стежте за афішами в місті, інтернеті та публікаціями в нашій
„Аудиторії“ — і завжди будете в центрі
найважливіших та найцікавіших подій!
Наталя ЯЦЕНКО

Мистецько-екологічний фестиваль „Ровер“ починає 31 серпня мандри Україною. Організатори та глядачі генеруватимуть
енергію, крутячи педалі
велосипедів, дивитимуться
фільми й дискутуватимуть. На
фестивалі робитимуть ровер
із дрантя, також буде проведено ряд флешмобів, відкрито
фотовиставку „Велосипеди та їх
люди“, містом пройде великий
велопарад. Мета фестивалю — максимальний показ
користі розвитку велокультури
в Україні. Всі заходи спрямовані
на підвищення еко-свідомості
та популяризацію короткометражного кіно. Після успішного
старту у Львові проект подорожуватиме містами Західної
України — Івано-Франківськ,
Чернівці, Ужгород.
Із 22 до 25 серпня у Львові
тривав Фестиваль незалежного
кіно „КіноЛев-2013“. Патроном
цьогорічного „КіноЛева“ став
Андрій Тарковський — його
творчості була присвячена
ретроспективна програма
„7 слів“, до якої ввійшли сім
фільмів режисера, а також три
документальні стрічки про нього. 24 серпня фестиваль було
присвячено українському кіно:
програма „Незалежна кінокухня
українського кіна“ — стрічки
молодих режисерів і фільм
„Delirium“ Ігоря Подольчака,
а також фільми про Україну.
Для маленьких глядачів продемонстрували програму „КіноЛевчик“.
У мистецькій галереї Василя
Пилип’юка (вул. Стецька, 3а) —
фотовиставка світлин із життя
та творчості композитора Ігоря
Білозора. На ній презентовано
близько сотні фотографій
про творчість, захоплення та
гастролі митця. Всі світлини
зробив фотограф і товариш
композитора Володимир Дубас — „просто так, на згадку“.
Частину робіт уже експонували
в 2005 році, але зараз до архіву
додано багато нових та цікавих
світлин. Експозиція триватиме
до 2 вересня.
За матеріалами інформагентств
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читацький гід
фіційне відкриття ювілейного двадцятого міжнародного Форуму видавців у Львові — менше, ніж через
О
два тижні. Тож атмосфера міста вже насичена передчуттям зустрічі з дивовижними людьми та книгами.
Разом із запахом першого опалого листя поширюється старими вуличками неповторний, не подібний ні до

чого іншого аромат свіжовидрукуваних паперових сторінок. Ось-ось їх уперше розгорне могутній вітер книжкового фестивалю

Дух Форуму видавців-2013 можна
відчути вже завтра
Напередодні
Крім того, що цьогоріч одне з найбільших книжкових свят у Східній
Європі триватиме
на день довше, ніж минулого року,
для найбільш нетерплячих читачів
організатори культурно-мистецького
дійства підготували тематичні заходи, які почнуться вже завтра. В межах
Форуму 30 серпня та 1 вересня відбудеться відкриття
двох виставок — сучасного
польського сакрального художника Кшиштофа Соколовського в Галереї сакрального мистецтва ICONART
та фотовиставка Войцеха
Празмовського „Мілош. Тутешній“, яка ілюструє життя
польського письменника,
дипломата, лауреата Нобелівської
премії з літератури 1980 року. Фотоальбом з аналогічною назвою в Україні презентували торішньою весною.
За день до офіційного початку Форуму, 9 вересня, є нагода послухати
лекцію польського та англійського
соціолога, філософа, есеїста, одного
з творців концепції постмодернізму
Зигмунта Баумана, яку він прочитає
у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Новинки-родзинки
Програма восьмого львівського міжнародного літературного фестивалю

традиційно вражає книжковими
новинками. Майже кожен із українських та закордонних літераторів
прибуває до Львова, аби представити
читачеві свої найсвіжіші твори чи
переклади книг.
Серед численних новинок української літератури стрічайте на Форумі
велику прозу Юрія Макарова (роман
„За чверть десята“), парапубліцистику Тараса Прохаська під назвою
„Одної і тої самої“, поезію Юрка
Іздрика у книзі „Після прози“, куди увійшли твори за
останні 20 років, а також
збірку новел Галини Вдовиченко, Оксани Забужко,
Сергія Жадана та інших
під назвою „Жити-пити“.
Її герої ведуть серйозні
розмови про алкогольну
залежність. Серію „Українська поетична Антологія“
презентуватиме А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА (на світлині внизу), 20-ма
новими виданнями спробує привабити читача львівське Видавництво
Старого Лева. Серед них — збірки
творів Грицька Чубая, Богдана-Ігоря
Антонича та Юрка Іздрика.
Найбільше перекладів українською представлятиме, мабуть,
країна-гість цьогорічного Форуму —
Республіка Польща. Це книги Тадеуша
Домбровського „Чорний квадрат“,
Зигмунта Мілошевського „Зерно правди“, Кшиштофа Чижевського „Лінія
повернення. Про практику прикордоння у діалозі з Чеславом Мілошем“.
Адама Міхніка, а також отця Юзефа
Тішнера та
Яцека Жаковського можна
зустріти під
час презентації перекладу
їхньої спільної
книги „Розмови пана з панотцем“ від
видавництва
„Дух і Літера“.

Видавництво ЛП —
технарям, гуманітаріям
та гостям міста
На конкурс „Найкраща книга Форуму-2013“ Видавництво Львівської
політехніки подало аж 20 нових книг.
Переважно це підручники, посібники,
монографії, конспекти лекцій, довідники, словники, а їхні автори — знані
науковці нашого університету.
У пригоді гуманітаріям стануть
цікаві видання „Повсякдення: між
трансценденталізмом і дивовижністю“
Ігоря Карівця та „Самоідентичність
особистості як філософсько-антропологічна проблема“ Любові Мазур,
а „Наука і техніка в сучасному світі:
збірник науково-популярних текстів та
навчальних завдань для студентів-іноземців технічних вишів“ за редакцією
Ігоря Карого містить 32 науково-популярні тексти з передтекстовими та
післятекстовими завданнями й додаткові матеріали для самостійного
читання, вона адресована іноземцям,
які вже пройшли підготовчий етап вивчення української мови. Економістам
цьогоріч подарували сім видань, шість
із яких увійшли до нової серії „Світ
маркетингу“.
Однією з найкращих своїх нових
книг у Видавництві визнали авторський путівник Анни Кос „Площа Ринок у Львові“, про презентацію якого
ми розповідали в минулому, 22 числі
„Аудиторії“. Цій незвичайній книжечці,
адресованій львів’янам та гостям міста,
13 вересня Видавництво планує присвятити окремий захід за участю авторки.
Анна ГЕРИЧ
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знай наших!

Волейболісти-ветерани Львівщини
привезли з Італії „золото“

З

2 до 11 серпня в італійському місті Турині відбувалися VIII Всесвітні спортивні ігри ветеранів спорту (World Masters Games), на яких
українці здобували великі й малі
перемоги.
World Masters Games започатковані
в 1985 році в Торонто й покликані пропагувати олімпійські ідеали, сприяти
появі й підтримці бажання спортсменів бути фізично активними впродовж
усього життя. Цьогоріч в іграх взяло
участь майже 400 провідних ветеранів спорту України. Змагались вони
з 11 видів спорту (з 30-ти наявних):
важка атлетика, велоспорт (шосе),
волейбол, академічне веслування,
веслування на байдарках і каное,
дзюдо, легка атлетика, плавання,
теніс і настільний теніс та спортивне орієнтування. Першу медаль

універсіада

для України завоювала
команда з настільного
тенісу.
У групових змаганнях успішно виступили
українські волейбольні
команди різних вікових
груп. За збірну України
з волейболу у віковій
групі „70+“ грав завіду
вач кафедри фізичного
виховання Львівської
політехніки професор
Віктор Корягін. У фінальній зустрічі його команда впевнено обіграла росіян. Наші
гравці стали переможцями World
Masters Games і були нагороджені золотими медалями.
„Золото“ у складі волейбольних чоловічих збірних команд України вибороли й інші представники Львівщини:

у групі 50 років та старші — Мар’ян Чарнаш із
міста Борислава, у складі вікової групи 45 років
та старші — львів’яни
Андрій Посікіра, Сергій
Сеницький, Олександр
Тимошенко. Ще одна
чоловіча збірна команда волейболістів України у віковій групі „65+“,
у складі якої змагалися
львів’яни Борис Васильков, Василь Іванкевич,
Анатолій Обрашов, посіла четверте місце.
Варто відзначити, що змагання,
в яких брали участь країни майже
з усіх континентів, пройшли на високому організаційному рівні й залишили
у їх учасників якнайкращі враження.
Н. Я.

Україна — у призовій трійці,
а політехнік — чемпіон

XXVII

Всесвітні літні студентські ігри, які цьогоріч,
згідно з рішенням виконавчого комітету FISU, проходили 6 – 17 липня
у Казані, для українських студентів-спортсменів були щедрими на
медалі.
Девіз Всесвітніх студентських ігор,
які були задумані з метою не тільки змагальності студентів під час
канікул, а й їх перейнятості духом
миру й дружби, незмінно звучить
„Excellence in mind and body“ — „Досконалість тіла й духу“. Однак кожна
нова універсіада має свій слоган,
запропонований організаторами.
Гаслом Універсіади-2013 стала фраза
„U are the World“, котру можна було
розуміти двозначно: і як „Ти — це світ“,
а також „Універсіада — це цілий світ“.
До Казані приїхало 370 українських
студентів з 90 вишів, аби долучитися
до цих світів і позмагатися за нагороди
у 23 видах спорту. До слова, цьогорічні
ігри мали не лише рекордну кількість
учасників (понад тринадцять тисяч студентів-спортсменів, які представляли
майже 2800 вишів із понад 160 країн),

а й видів спорту (27, з яких 13 були
обов’язковими, а 5 вперше в історії
ігор увели в програму). З медалями
повернулися студенти 42-х українських
університетів: у напруженій і безкомпромісній боротьбі вони здобули 77 медалей, з них — 12 золотих, 29 срібних,
36 бронзових. Таким чином, випередивши представників багатьох знаних
спортивних держав, українці разом із
китайцями за кількістю нагород посіли
третю сходинку, після росіян і японців.
За кількістю „золота“ Україна у списку
шоста…
26 липня у Клубі Кабінету Міністрів України відбулась урочиста
зустріч представників влади з чемпіонами та призерами Універсіади.
Віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко, привітавши їх від імені Президента та Уряду, вручив 90 державних
нагород та висловив окрему подяку
ректорам і керівникам спортивних
кафедр ВНЗ.
Ука з о м П р е з и де н т а Ук р а ї н и
№ 392/2013 „За досягнення високих спортивних результатів на ХХVІІ
Всесвітній літній Універсіаді в Казані,
виявлені самовідданість та волю до

перемоги, піднесення міжнародного
авторитету України“ був нагороджений орденом „За заслуги“ ІІІ ступеня
студент ІІМТ Львівської політехніки
Віталій Вергелес, чемпіон із веслування на байдарках і каное. Віталій
став чемпіоном Всесвітньої Універсіади в четвірці на дистанції 1000 м
(разом із Денисом Камериловим,
Едуардом Шеметилом та Дмитром
Янчуком більше, ніж на півсекунди
випередив срібних призерів — збірну
Росії) і срібним призером у четвірці
на дистанції 500 м (цього разу на
0,3 секунди швидшими були росіяни).
До того ж, він — єдиний представник
Львівщини, який на Універсіаді здобув „золото“.
Крім Віталія Вергелеса, у студентських збірних командах України виступили ще чотири студенти Львівської
політехніки. Це студентка ІНЕМ Ірина
Моцик (настільний теніс), студенти
ІНПП Олександр Доленко й В’ячеслав
Моторчук (обоє — баскетбол) та
студент ІХХТ Микола Полюляк (теж
баскетбол).
Наталя ЯЦЕНКО
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навмисно не придумаєш
факти з літератури та історії можна почерпнути з цьогорічних „перлин“ абітурієнтів 2013. УчасНовіникицікаві
ЗНО писали твір на тему: „Моя хата скраю — нічого не знаю“

„Мені аж дурнувато стало…“
• Моя хата скраю — добре тільки тоді, коли пожежа, бо
сусідські хати не загоряться.
• На сам перед в Україні я важаю є дві великі проблеми —
це влада і глупа людська віра. Влада, на цю тему у мене не
хвате й тижня. Більше чим 120 різних налогів, щоб можна
було будь кого ухопити за зад. Як кажится: „М’ясо для катапульт потрібно завжди“.
• Будемо бігати, як хом’ячки кожен зі своєю валізою проблем.
• Я наведу приклад стареньких бабусь, які щось там сидять
біля подвір’я і начебто нічого не роблять, але все знають
і переживають за інших.
• „Моя хата скраю — нічого не знаю“ — це прислів’я треба
виключити з нашого лексікону.
• За алкоголь батьків позбавили батьківських прав ще
в дитинстві.
• Колись жила така жінка — Мать Тереза.
• Прикладом з літератури є дуже знайомий всьому світові
чоловік — Тарас Григорійович Шевченко.
• Київське князівство розсварилось на маленькі князівства.
• Люди будуть переживать друг за друга, а це важна речовина у світі.
• Моя хата у тихому Сімферопольському району. Вона
стоїть на вулиці скраю, де люди нічого не знають.
• Мені аж дурнувато стало…
• Почніть допомогати всім своїм оточувачам.
• Допоможи другові і в тебе будуть непереливки і він тобі
допоможе.
• Прислів’я можна прочитати на обличчях…
• Якщо не хочеш дружити — тобі потрібно в лікарню провіритися.
• Коли німці напали ще на молодий Радянський Союз…
• Дівчина, набираючи воду, поїла солдатів.
• У матері — материнський інстинкт. Існування батьківського наукою не доведено.
• Людина байдужа з трьох причин: їй боляче, вона втомилася, вона дурна.

• Таж самі люди: мають руки, ноги і комплект органів.
• З повсякденних розмов Чіпка завжди потрапляв у різні
негаразди.
• Може моє висловлення дурновате, але я спробую довісти аргументами.
• Навіщо тобі репутація кішки, яка „гуляє сама по собі“?
• Шевченко у творі „Марія“ розповів про байдужість батьків
до долі доньки і свого сина, бо чоловік відмовився від них.
• Наталка з повісті „Наталка Полтавка“ Коцюбинського.
Ця дівчина заради спокою матері майже погодилась стати
жінкою возного, бо мамка хотіла померти щасливою від
того, що й Наталка має багатого чоловіка, в них є маленькі
діти і вони живуть у злагоді один з одним.
• Молодь сидить на пасажирських місцях, а пристаркуваті
люди, жінки, інваліди стоять на двох ногах.
• Добро настигне нас…
• Як в тебе буде така дурна репутація з крайньої хати, то
ти вже не зможеш вирішувати проблеми.
• Але все ж таки тяжка доля сказилась на його поведінці…
• В кожній людині є два вовки: один — це добро, а другий — це зло. І завжди між ними відбувається боротьба,
і перемагає той вовк, якого ти підкормлюєш.
• Маруся Чурай сиділа з розбитим серцем і зламаною
душею.
• …круговоріт добра в природі…
• Як сказав Шекспір, „Людина роджена для любові“. Без
неї людина засихає. Хотіла би доповнити: „Засихає і вже
не може розпустити свою квітку, у людині даже на схилі не
ским бути поговорити“.
• Тож нехай нарешті наша хата з’їде з того байдужого краю
і наше добро зробить нас щасливими.
• Мій погляд на цю проблему встає глобальним чином.
• Душа не зможе відчувати добро і почне старіти та опорожнюватися, поки людина перестане жити, а почне існувати — їсти, роботати та спати.
• Чоловік має захищати та забезпечувати честь своєї родини.

• Діставати проблемами твою бідолашну голову…

• Україна має друге місце з корупції лише тому, що дала
хабара, щоб не опинитися на першому.

• Особа з лайливим мовленням…

• Треба мати мозок на плечах…

• Наталка була згодна одружитися на ворогах народу.
• Ця тема вічна, як горизонт неба.

• Усе залежить у цій хаті від тебе самого: хочеш — станеш
Будьоним, а хочеш — його коником.

• Життя — як бумеранг, куди б його не кинув, завжди повертається.

• Я бачив один невеликий соціальний тест, у якому брала
участь одна жінка і один багатоповерховий дім.

• Хто допоможе бездімним кітам?

• Сто разів допоможеш — забудуть, один раз відмовиш —
запам’ятають.

• Я щасливий, бо я маю кохану дівчину і тому моя хата не
скраю.
• На сватанні свого рідного сина до Мелашки вона випендрювалась, як муха на склі.

• У творі „Лісова пісня“ між Мавкою і Оверком загорілись
почуття. Оверко зажигав з Мавкою!
• Можливо, таких хатоскраїв є дуже багато…
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Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує прийом до аспірантури на 2013 рік за рахунок
Державного бюджету України (ДБ) та за рахунок коштів юридичних
та фізичних осіб (КЮФО) за такими спеціальностями:
З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА ТА БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА:
Шифр та назва спеціальності
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.07
01.02.04
01.04.01
01.04.02
01.04.10
01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
02.00.01
02.00.02
02.00.03
02.00.04
02.00.05
02.00.06
03.00.20
05.01.01
05.01.02
05.02.02
05.02.08

Математичний аналіз
Диференціальні рівняння
Математична фізика
Обчислювальна математика
Механіка деформівного
твердого тіла
Фізика приладів, елементів
і систем
Теоретична фізика
Фізика напівпровідників
і діелектриків
Теоретичні основи інформатики
та кібернетики
Математичне моделювання
та обчислювальні методи
Математичне та програмне
забезпечення обчислювальних
машин і систем
Системний аналіз і теорія
оптимальних рішень (фізикоматематичні науки)
Неорганічна хімія
Аналітична хімія
Органічна хімія
Фізична хімія
Електрохімія
Хімія високомолекулярних
сполук
Біотехнологія (технічні науки)
Прикладна геометрія, інженерна
графіка
Стандартизація, сертифікація та
метрологічне забезпечення
Машинознавство
Технологія машинобудування

Джерело
фінансування
ДБ, КЮФО
КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО

05.02.09 Динаміка та міцність машин
05.03.06 Зварювання та споріднені
процеси і технології
05.05.13 Машини та апарати хімічних
виробництв
05.09.01 Електричні машини й апарати

ДБ, КЮФО

05.09.03 Електротехнічні комплекси та
системи
05.09.05 Теоретична електротехніка

КЮФО

ДБ, КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО

КЮФО

Шифр та назва спеціальності
05.11.01 Прилади та методи вимірювання
механічних величин
05.11.04 Прилади та методи
вимірювання теплових величин
05.11.05 Прилади та методи
вимірювання електричних та
магнітних величин
05.11.13 Прилади і методи контролю та
визначення складу речовин
05.11.17 Біологічні та медичні прилади і
системи
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
05.13.03 Системи та процеси керування
05.13.05 Комп’ютерні системи та
компоненти
05.13.06 Інформаційні технології
05.13.07 Автоматизація процесів
керування
05.13.12 Системи автоматизації
проектувальних робіт
05.13.21 Системи захисту інформації
05.14.01 Енергетичні системи та
комплекси
05.14.02 Електричні станції, мережі і
системи
05.14.06 Технічна теплофізика та
промислова теплоенергетика
05.16.01 Металознавство та термічна
обробка металів
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 палива і
паливно-мастильних матеріалів
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної
технології

Джерело
фінансування
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО

ч. 23 [2823]
29 серпня — 4 вересня 2013

Шифр та назва спеціальності
05.17.11 Технологія тугоплавких
неметалічних матеріалів
05.18.05 Технологія цукристих речовин
та продуктів бродіння

Джерело
фінансування
КЮФО
КЮФО

05.22.02 Автомобілі та трактори

ДБ, КЮФО

05.22.11 Автомобільні шляхи та
аеродроми

КЮФО

05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів
транспорту

ДБ, КЮФО

05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та
споруди

ДБ, КЮФО

05.23.03 Вентиляція, освітлення та
теплогазопостачання

ДБ, КЮФО

05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
05.23.08 Технологія та організація про
мислового та цивільного
будівництва

КЮФО
ДБ, КЮФО

05.23.16 Гідравліка та інженерна
гідрологія

КЮФО

05.23.17 Будівельна механіка

КЮФО

05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та
картографія

ДБ, КЮФО

05.24.04 Кадастр та моніторинг земель

КЮФО

05.26.01 Охорона праці

КЮФО

05.27.01 Твердотільна електроніка

ДБ, КЮФО

05.27.06 Технологія, обладнання та
виробництво електронної
техніки

ДБ, КЮФО

07.00.01 Історія України

КЮФО

08.00.02 Світове господарство і
міжнародні економічні
відносини

КЮФО

08.00.03 Економіка та управління
національним господарством

ДБ, КЮФО

08.00.04 Економіка та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності)

ДБ, КЮФО

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит

ДБ, КЮФО

Вступники до аспірантури подають у відділ докторантури
та аспірантури такі документи:
• заява на ім’я ректора університету;
• подання на ім’я ректора за підписом завідувача ка
федри, погоджене з директором інституту (на підготовку для
потреб Львівської політехніки);
• лист-скерування на підготовку в цільовій аспірантурі
за підписом керівника установи із зазначенням джерела
фінансування;
Для вступу до аспірантури за рахунок коштів фізичних
осіб, лист-скерування не подається
• особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою розміром 4×6;
• автобіографія;
• список опублікованих наукових праць і винаходів,
ксерокопії статей;
• копії дипломів про вищу освіту і кваліфікацію бакалавра,
спеціаліста або магістра; копії додатків до диплома;
• витяг з протоколу засідання вченої ради інституту для

[ІНФОРМАТОР]
Шифр та назва спеціальності
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної
діяльності)
09.00.02 Діалектика і методологія
пізнання
10.02.21 Структурна, прикладна та
математична лінгвістика
12.00.01 Теорія та історія держави і
права, історія політичних і
правових учень
12.00.07 Адміністративне право і процес,
фінансове право, інформаційне
право
12.00.09 Кримінальний процес та
криміналістика; судова
експертиза
12.00.12 Філософія права
13.00.01 Загальна педагогіка та історія
педагогіки
13.00.04 Теорія і методика професійної
освіти
14.03.07 Фізіологічно активні сполуки

21

Джерело
фінансування
КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
КЮФО
КЮФО
КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО

15.00.01 Технологія ліків, організація
фармацевтичної справи та
судова фармація
18.00.01 Теорія архітектури, реставрація
пам’яток архітектури
18.00.02 Архітектура будівель та споруд

ДБ, КЮФО

18.00.04 Містобудування та ландшафтна
архітектура
20.02.22 Військова історія (історичні
науки)
21.06.01 Екологічна безпека (технічні та
хімічні науки)
22.00.03 Соціальні структури та соціальні
відносини
23.00.02 Політичні інститути та процеси

ДБ, КЮФО

25.00.02 Механізми державного
управління

ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО

ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
КЮФО

осіб, рекомендованих на навчання в аспірантурі, безпосе
редньо після закінчення ВНЗ;
• посвідчення про складання кандидатських іспитів (за
наявності складених кандидатських іспитів);
• медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
• копія трудової книжки;
• протокол засідання комісії інституту за результатами
співбесіди із вступником;
• письмовий відгук передбачуваного наукового керів
ника за результатами співбесіди та з оцінкою реферату і
наукових праць.
Паспорт та диплом про закінчення вищого навчального
закладу вступник подає особисто.
Прийом документів — від 26 серпня до 20 вересня.
Вступні іспити — з 1 жовтня до 31 жовтня.
За довідками звертатися на адресу: 79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 207; телефонувати: (032) 258-27-12, 258-24-84, 258-23-98.
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[ІНФОРМАТОР]

ч. 23 [2823]
29 серпня — 4 вересня 2013

Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує прийом до докторантури у 2013 році за рахунок
Державного бюджету України (ДБ) та за рахунок коштів юридичних
та фізичних осіб (КЮФО) за такими спеціальностями:
Шифр та назва спеціальності
01.01.03
01.04.10
01.05.03
02.00.06
05.02.02
05.02.08
05.02.09
05.09.01
05.09.03
05.09.05
05.11.04
05.11.05
05.12.02
05.12.13
05.12.17
05.13.05
05.13.06

Математична фізика
Фізика напівпровідників і
діелектриків
Математичне та програмне
забезпечення обчислювальних
машин і систем
Хімія високомолекулярних
сполук
Машинознавство
Технологія машинобудування
Динаміка та міцність машин
Електричні машини й апарати
Електротехнічні комплекси та
системи
Теоретична електротехніка
Прилади та методи
вимірювання теплових
величин
Прилади та методи
вимірювання електричних та
магнітних величин
Телекомунікаційні системи та
мережі
Радіотехнічні пристрої та
засоби телекомунікацій
Радіотехнічні та телевізійні
системи
Комп’ютерні системи та
компоненти
Інформаційні технології

Джерело
фінансування
КЮФО
КЮФО
КЮФО

Шифр та назва спеціальності
05.13.07
05.13.12
05.14.02

ДБ, КЮФО

05.17.01

КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
КЮФО
КЮФО

05.17.04

КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО

05.17.08
05.22.02
05.23.01
05.23.05
05.24.01
05.27.01
05.27.06

ДБ, КЮФО
КЮФО
КЮФО

08.00.03
08.00.04

КЮФО

18.00.01

ДБ, КЮФО

18.00.02

Вступники до докторантури подають у відділ докторантури і аспірантури такі документи:
• заява на ім’я ректора університету;
• подання на ім’я ректора за підписом завідувача кафедри, погоджене з директором інституту (на підготовку для потреб Львівської політехніки);
• лист-скерування на підготовку у цільовій докторантурі
за підписом керівника установи із зазначенням джерела фінансування (для працівників сторонніх організацій);
Для підготовки у докторантурі за рахунок коштів фізичних осіб, лист-скерування не подається
• особовий листок з обліку кадрів, з фотокарткою розміром 4×6, завірений за місцем роботи;
• автобіографія;
• список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений за місцем роботи, ксерокопії статей;
• медична довідка про стан здоров’я (за формою
№ 086/у);
• копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;

Автоматизація процесів
керування
Системи автоматизації
проектувальних робіт
Електричні станції, мережі
і системи
Технологія неорганічних
речовин
Технологія продуктів
органічного синтезу
Процеси та обладнання
хімічної технології
Автомобілі та трактори
Будівельні конструкції, будівлі
та споруди
Будівельні матеріали та вироби
Геодезія, фотограмметрія та
картографія
Твердотільна електроніка
Технологія, обладнання та
виробництво електронної
техніки
Економіка та управління
національним господарством
Економіка та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності)
Теорія архітектури, реставрація
пам’яток архітектури
Архітектура будівель та споруд

Джерело
фінансування
КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
КЮФО
КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО
КЮФО
КЮФО
ДБ, КЮФО
КЮФО

• копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук та копія атестата доцента або с.н.с. (за наявності);
• розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Паспорт та дипломи про вищу освіту та присудження наукового ступеня кандидата наук вступник подає особисто.
Для розгляду питання прийому до докторантури працівників сторонніх організацій подані документи скеровують
у відповідні інститути.
Наукові доповіді вступників заслуховують на засіданні
профільної кафедри, яка визначає можливість зарахування
до докторантури.
Вчена рада інституту розглядає висновки кафедр щодо
вступника та надає рекомендацію щодо його зарахування.
Вчена рада університету приймає рішення щодо зарахування до докторантури; рішення Вченої ради університету
оформлюється наказом ректора.
Прийом документів ― до 30 вересня 2013 р.
За довідками звертатися на адресу: 79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 207; телефонувати: (032) 258-24-84.

ч. 23 [2823]
29 серпня — 4 вересня 2013

Запрошує Народний Дім
„Просвіта“
Шановний першокурснику! Якщо маєш бажання
розвивати свої творчі здібності, запрошуємо Тебе
долучитись до колективів художньої самодіяльності.
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;
• ансамбль бального танцю;
• „Студія рідного слова“.
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.

Національний лісотехнічний університет України має намір
виконати капітальний ремонт котельні із виносом з підвалу
та влаштуванням дахової в гуртожитку № 1 на вул. Ген. Чупринки, 114 у м. Львові для врегулювання експлуатації
котельного устаткування відповідно до вимог безпеки
життєдіяльності та екологічного законодавства України.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Мойси Марії-Антонії Гінтаутасівни;
утрачений студентський квиток ВК № 07643299, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ільківа Миколи Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Щомак Уляни Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Дідуха Ярослава Ігоровича.

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130875.
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Колективи кафедри механіки та автоматизації
машинобудування (МАМ),
науково-дослідної лабораторії НДЛ-40 Інституту
інженерної механіки та
транспорту (ІІМТ) Національного університету
„Львівська політехніка“
з глибоким сумом сповіщають про смерть на
90-му році життя колишнього старшого наукового
співробітника, вченого в галузі автоматизації процесів
фасування і пакування сипких і рідких продуктів
Богдана Пилиповича Кобилюха.
Життя Богдана Кобилюха було тісно пов’язане зі
Львівською політехнікою, яку він закінчив у 1949 році
з відзнакою. Трудову кар’єру розпочав на Львівському заводі автонавантажувачів, далі працював на
електроламповому заводі. В Політехніку повернувся
у 1961 році вже досвідченим інженером-конструктором і очолив науковий напрямок „Автоматизація
фасування і пакування сипких і рідких продуктів“.
Під його керівництвом і безпосередньою участю
розроблено більше 30 автоматів. Усі розробки було
зроблено на рівні винаходів, яких у Богдана Пилиповича понад двадцять.
Колективи кафедри МАМ та НДЛ-40, працівники
ІІМТ, колеги глибоко сумують з приводу важкої втрати
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійного.
Вічна йому пам’ять.

Колектив видавництва Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття директору видавництва Івану Павловичу Паров’яку з приводу
тяжкої втрати — смерті
батька.
Поділяємо горе Вашої родини, сумуємо разом з Вами,
підтримуємо Вас у годину скорботи.
Вічная пам’ять.
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