освітній студентський тижневик
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Чим Вам цікаві Інженерні змагання?
24 – 28 березня у Львівській
політехніці проходив Ло
кальний етап міжнародних
інженерних змагань (EBEK).
Переможці братимуть участь
у Національному етапі змагань
(12 – 16 травня у Львові), де по
борються з командами Києва,
Вінниці та Запоріжжя за право
представити Україну у фіналі
EBEK у Ризі (Латвія).
Цьогоріч у категорії Team
Design (практичне вирішення
завдань із підручних матеріа
лів) брали участь 11 команд та
у Case Study (креативні ідеї) —
7 команд.
У категорії Team Design кон
курсанти повинні були з під
ручних матеріалів зробити
катапульту, яка мала влучно
стріляти по мішенях на відста
ні 3 м. Друге завдання — ство
рити пристрій для перевезен
ня яйця по двох натягнутих
линвах на відстань 2 м.
Категорія Case Study перед
бачала три завдання. Спершу
команди покращували тран
спортну систему Львова. Ще
одним завданням було роз
робити власний інженерний
проект, оцінити перспективу
розвитку, створити команду,
розподілити обов’язки та за
класти бюджет. Третє завдан
ня — вирішення проблеми
енергозабезпечення фабрик
компанії British American
Tobacco у Прилуках.
У категорії Team Design перемо
гу здобула команда „Машина
Тюрінга“ (четвертокурсники
ІКТА: Василь Войтик, Олексій
Димашок, Максим Ковбель,
Андрій Марусяк). А в категорії
Case Study найкращою стала
команда „+1“ (четвертокурс
ники ІАРХ: Марія Тріль, Віталій
Росіл, Зеновій Давидюк, Вікто
рія Левко).
Генеральний спонсор EBEK
цьогоріч — компанія Sun InBev,
офіційні партнери — компа
нії Verallia, Silego Technology
(подарували переможцям
мікроконтролери) та British
American Tobacco Україна
(організують для переможців
екскурсію на підприємство).

Юлія Дарморез, студентка другого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Можливість спробувати щось нове“
Тут є можливість відійти від буденності, спробувати щось
нове, продемонструвати свої ідеї. Це також досвід, знайомства, незвичні обставини. Як співорганізатор я не маю
права бути учасником, але дуже хотіла б випробувати свої
сили в таких змаганнях. Щоправда, не там, де пиляють чи
спаюють, а там, де можна пофантазувати і говорити.
Артем Бортюг, студент третього курсу Інституту енергетики
і систем керування:

„Зацікавила оригінальність завдань“
Ці змагання — спосіб показати себе, можливість вивести
свої знання на новий рівень. Я вперше беру участь у таких
змаганнях. Мене зацікавило те, що тут можна продемонструвати оригінальні, незвичні підходи до вирішення завдань. Задоволений усім, зокрема й командною роботою.
Андрій Марусяк, студент четвертого курсу Інституту комп’ю
терних технологій, автоматики та метрології:

„Вирішив випробувати свої сили“
Ми побачили оголошення про ці змагання, і оскільки в нас
технічна спеціальність, вирішили випробувати свої сили. Як
і кожна команда, хочемо перемогти. Перший день був доволі
складний, бо треба було зорієнтуватися в усьому, але загалом
було класно. Ми всі з однієї групи і більш-менш один одного
знаємо. Наша команда працювала досить злагоджено, тому ми задоволені.
Марія Захарчишин, студентка першого курсу магістратури
Інституту архітектури:

„Цей досвід знадобиться у житті“
Знайомі хлопці запросили мене в команду. Вони минулоріч
уже були на цих змаганнях, їм сподобалося. Дуже несподіваних завдань не було. Зовсім не складно, а, навпаки, цікаво.
Звісно, всі налаштовані на перемогу, але й сама участь у змаганнях — це вже дуже добре. Мені сподобалося, як працювала наша команда: злагоджено, доповнюючи один одного порадами, ідеями.
Станіслав Дворницький, студент четвертого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Хочеться проявити свої навички“
Хочеться проявити свої навички інженера-електронника.
Враховуючи, що наша команда складається з учасників, які
познайомилися перед самою грою, то вважаю, що маємо непоганий результат. Ми добре порозумілися, організувалися.
Можливо, саме формулювання завдання виглядає легким,
але коли починаєш над ним працювати, виникає багато неочікуваних проблем, які потрібно вирішувати швидко. Саме в такі моменти проявляється
ефективність команди і бойовий дух.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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Про міжнародну освіту, науку і дозвілля
26
березня відбулося засідання Вченої ради Політехніки. На ньому виступили
проректори, а ректор Юрій Бобало розповів про участь у розширеному засіданні Спілки ректорів та зустріч із Міністром освіти і науки Сергієм Квітом, який
гарантував збереження обсягу держзамовлення на підготовку студентів та спростував побоювання щодо збільшення навчального навантаження на викладачів.

Іноземних студентів
побільшає
Загалом за п’ять останніх
років у Політехніці вдвічі
побільшало студентів-іноземців, переважно це мешканці Північної Африки,
Близького Сходу, Латинської Америки. Втішно, що
зростають показники якості їхньої підготовки. Попри
те, на сьогодні студентів та
аспірантів з інших держав
є менше, ніж можливостей та планів університету
стати крупним регіональним центром міжнародної
освіти. Тому в Політехніці
розроблено комплексну
програму розвитку освітянських та наукових послуг для іноземних грома-

дян та збільшення кількості
іноземних студентів. Серед
найважливіших кроків —
ліцензування освітньої діяльності щодо підготовки
іноземців до вступу в університет, удосконалення
системи набору, модернізація методичного забезпе-

чення, створення нових навчальних програм, зокрема
розроблення англомовних
навчальних програм підготовки бакалаврів, магістрів
та аспірантів. У найближчих планах — розширити
спектр додаткових освітніх
послуг для іноземних сту-

дентів, налагодити з ними
систему зворотного зв’язку
щодо якості навчання та
оцінювання, співпрацювати з посольствами тих
держав, громадяни яких
навчаються в Політехніці.
Цього навчального
року розпочне діяти європейська програма реалізації студентської академічної мобільності „Еразмус+“. Про неї розповідає
проректор із міжнародних
зв’язків Юрій Рашкевич:
— Вона полягає в тому,
що іноземці приїжджають навчатися до нас на
семестр-два. Для цього
нам треба розробити англомовні навчальні дисципліни. Юридично ця програма стартувала вже, залишається лише оголосити
конкурс на проекти. Впровадження програми дозволить нам поліпшити якісну
Закінчення на 4 с. m

офіційно

Чому студенти отримують різні стипендії

П

рес-служба надала редакції відповідь на запитання студентки до
ректора Юрія Бобала, яке та поставила у записці під час звітновиборної конференції студентського самоврядування Львівської
політехніки 20 березня ц. р.: „Скажіть, будь ласка, чи грошові виплати
студентам Львівської політехніки суттєво відрізняються від грошових
виплат в інших львівських університетах?“.

Питання було сформульовано нечітко, але всі зрозуміли, що авторка
нарікає на те, що, мовляв, студенти-політехніки отримують менші
стипендії, аніж їхні колеги з інших
вишів. Ректор спростував ці закиди, розповівши про порядок призначення і виплат стипендій із державного бюджету.
З цього приводу ми поспілкувалися з провідним спеціалістом бухгалтерії Інною Угольковою. Вона,
зокрема, розповіла, що розміри
академічних стипендій станом на
1 січня ц. р. регулюються відповідними постановами Кабінету Міністрів України для всіх без винятку

ВНЗ III – IV рівня акредитації. Вони
визначаються за рейтингом успішності студентів. Звичайна стипендія
становить 730 гривень, підвищена — 830 гривень.
Водночас передбачено збільшення розміру академічних стипендій із тих напрямів підготовки,
які не мають „ажіотажного“ попиту
серед абітурієнтів. Отже, для тих,
хто, скажімо, здобуває педагогічну
освіту, розмір стипендії збільшено на 73 гривні. Якщо йдеться про
напрями „Прикладна фізика“, „Фізика“, „Математика“, „Механіка“,
„Гірництво“, то розмір стипендії
збільшується на 131,4 грн. Коли ж

ці напрями опановують студенти
педагогічних вишів, то розмір їх
стипендії збільшується на 153,3 грн.
Окрім академічних стипендій,
є ще соціальні стипендії та різні категорії стипендіатів. Це, зокрема,
студенти, потерпілі від аварії на
ЧАЕС, студенти з числа дітей-сиріт
та діти, позбавлені батьківського
піклування, вихідці з малозабезпечених родин, студенти-інваліди, ті,
які мають сім’ї з дітьми. Найбільшу
соціальну стипендію отримують
студенти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, при балі
успішності 5 – 1860 гривень.
Слід взяти до уваги, що, крім академічних і соціальних стипендій,
є також іменні стипендії та додаткові стипендії від різних підприємств,
установ, фінансових структур тощо.
Прес-служба Національного університету „Львівська політехніка“
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Про міжнародну освіту, науку і дозвілля
m Закінчення. Початок на 3 с.

підготовку студентів-іноземців. Прикладом цього
є Віденська політехніка, де
25 студентів — іноземці.
Директор МІОК Ірина
Ключковська представила
новий інтерактивний курс
вивчення української мови
як іноземної й запропонувала Вченій раді звернутися до МОН із проханням
прийняти державний стандарт вивчення української
мови як іноземної, а також
розробити і сертифікувати
рівень володіння української мови як іноземної.

Наукові здобутки
На Вченій раді проректор із
наукової роботи Зорян Піх
ознайомив присутніх із роботою „Система локального
та глобального динамічного моніторингу параметрів
навколишнього середовища
реального часу“, яку висунули на здобуття Державної
премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік. Працю підготував міжгалузевий
творчий колектив, до якого
ввійшов ректор професор
Юрій Бобало, завідувач кафедри безпеки інформацій-

них технологій професор
Володимир Максимович,
професор кафедри телекомунікацій Володимир
Пелішок, докторант Політехніки Богдан Стрихалюк,
науковці науково-виробничих підприємств, колеги з Києва та Житомира.
Результатом роботи є розробка й освоєння в серійному виробництві системи
локального та глобального
динамічного моніторингу
параметрів навколишнього
середовища реального часу
на основі cloud-технологій
та нового покоління приладів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань. Також розроблено
та впроваджено систему
локального та глобального
динамічного моніторингу
параметрів навколишнього
середовища реального часу
на основі cloud-технологій
для об’єктів інфраструктури
з лабіринтоподібним планом забудови та високою
щільністю перебування
людей.
Використовуючи нові
підходи у проектуванні вимірювальних пристроїв,
розроблено та впроваджено в серійне виробництво
на НВПП „Спаринг-Віст

Центр“ вісім типів приладів
для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань — прилади радіаційної
розвідки, пошукові, індивідуального дозиметричного
контролю, неперервного
радіаційного моніторингу.
Учасники засідання
підтримали ще одну працю
на висунення Державної
премії в галузі науки і техніки — „Базові технології
виробництва нанорозмірних напівпровідникових
епітаксійних структур для
потреб радіоелектроніки“.
До її авторського колективу включили наукового
співробітника університету Ярослава Костя.

„Весну“ перенесли
Проректор із науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Богдан
Моркляник розповів про
реалізацію молодіжної політики, зокрема, наголосив, що в Політехніці діє
студентське самоврядування, Рада молодих учених,
Молода просвіта, BEST,
а ефективний діалог із органами державної влади на
захист прав та вирішення
своїх проблем студентство

знай наших!

Один із понад півсотні

У

Харківському національному університеті радіоелектроніки відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з напряму „Радіоелектронні препарати“. Її призером став третьокурсник Львівської політехніки Михайло Максимов.

Загалом в олімпіаді взяло участь четверо студентів кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій ІТРЕ — Мирослав Миткалик, Іван Тепляков, Михайло Максимов і Ксенія Фаст.
Мирослав Миткалик відзначився як знавець зі САПР AutoCAD,
Іван Тепляков — надійності автоматизованих виробництв, Ксенія Фаст — технології виготовлення радіоелектронних апаратів.
А Михайло Максимов виборов ІІІ місце зі спеціальності „Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв“. Хлопцеві
довелося змагатися з 53 студентами з 10 вишів України.
Ірина МАРТИН

здійснює через всеукраїнські МГО, зокрема через
Національний студентський союз, Всеукраїнську
студентську раду при МОН,
Студентську раду Львова,
Асоціацію правозахисних
організаторів студентів.
Студентські активісти
представляють університет
та обмінюються досвідом
на всеукраїнських конференціях та семінарах. Саме
представник молодіжного
середовища Львівської політехніки торік став володарем гранту Президента
для обдарованої молоді.
Доповідач наголосив, що
студенти охоче беруть участь
у різних заходах, виявляють
зацікавлення до проектів
„П’ята пара“, міжнародного молодіжного фестивалю
науки, інженерних змагань,
щорічного фестивалю „Весна Політехніки“, який, до
слова, цього року довелося
перенести через політичні
події в державі.
Вчена рада ухвалила соціальну програму для студентської молоді та підтримала організацію щорічного фестивалю науки
„Litteris et artibus“.
Ірина МАРТИН
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У Політехніці змагалися
з інформаційної безпеки
Ф

інішував Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 н. р.
з напряму „Інформаційна безпека“. Студенти з різних міст України —
переможці першого конкурсного туру, який відбувався безпосередньо
в навчальних закладах, — минулого тижня представили свої роботи на
науково-технічній конференції у Львівській політехніці. За результатами зустрічі перемогу в конкурсі здобули Максим Каплунов і Світлана
Троценко з Харкова та Микола Калашніков з Одеси.

Під час відзначення конкурсантів
28 березня заступник проректора Політехніки з наукової роботи Лілія Жук
зазначила: для участі у другому, підсумковому етапі конкурсу надійшло 43 наукові роботи (авторства 49 студентів) із
22 вишів України (з Києва, Запоріжжя,
Сум, Чернівців, Харкова, Полтави, Донецька, Миколаєва, Одеси тощо). На
конференцію до Львова прибуло 27
студентів, 8 доповідали через Skype.
Студенти працювали у трьох секціях:
„Управління інформаційною безпекою“, „Безпека інформаційних і комунікаційних систем“, „Системи технічного
захисту інформації“. Конкурсна комісія
відзначила 16 учасників дипломами І —
ІІІ ступенів, 15 — грамотами у різних
номінаціях, як-ось за оригінальність
ідеї чи інноваційність роботи. Голова
галузевої комісії у секції „Системи технічного захисту інформації“ професор
кафедри захисту інформації ІКТА Любомир Пархуць зауважив:
— Львівська політехніка впродовж трьох років була базовим вишем
для проведення конкурсу. Цей рік завершальний: ми набули досвіду, і конференція пройшла на вищому рівні.
Було представлено більшість регіонів.
Роботи учасників — якісніші порівняно з попередніми роками, виступи
кваліфіковані. Запропоновано багато
оригінальних ідей, рішень, роботи
мають наукову новизну, практичну
складову (студенти самі виготовили
пристрої для захисту, перехоплення
інформації). Помітно, що деякі учасники в науковому напрямі працюють
не один рік; мають здобутки, зокрема публікації, окремі роботи можуть
перерости в кандидатські дисертації.
Це тішить: росте гарна наукова зміна. Втішно, що навіть у складний для
України час більшість учасників приїхали до Львова і достойно виступили.
Серед переможців конкурсу — студенти зі Львова: з Політехніки, Інституту банківської справи, Державного

університету безпеки життєдіяльності. Секретар і активний співорганізатор конференції, асистент кафедри ЗІ
Богдан Будз виступи політехніків на
конкурсі оцінив позитивно. Зауважує,
що вихованці кафедри ЗІ, вже навіть
3 – 4 курсів, щороку долучаються до
конкурсу, цьогоріч зокрема вибороли треті місця. Виглядали впевнено:
є добра як теоретична, так і практична підготовка. Цього разу політехніків
було понад десяток: і досвідченіші, якот Тарас Крет, і дебютанти, як Дмитро
Сабодашко і Тарас Палько. Ці четвертокурсники ІКТА за дослідження засобів виявлення телефонних закладок
у сторожовому режимі отримали дипломи ІІІ ступеня. Результатом хлопці
задоволені, як і гарною нагодою побачити рівень підготовки в інших вишах.
Наступного року Політехніка передасть естафету в проведенні конкурсу
іншому навчальному закладу. Цікаво,
що кілька років тому двоє учасників
конкурсу — студент з Полтави і студентка з Миколаєва — під час конференції у Львові не тільки здобули
добрий професійний досвід, але й познайомились і недавно створили сім’ю.
Ірина ШУТКА

5

коротко
Міністр освіти і науки Сергій
Квіт заявив, що держзамовлення цьогоріч зменшуватись не буде. Про це він сказав
на розширеному засіданні
Президії Спілки ректорів
вищих навчальних закладів
України з обговорення питань
розвитку вищої освіти. „Пер
шочергово державне замов
лення розміщуватиметься
в тих університетах, де якісно
здійснюється підготовка. І зви
чайно, все це буде відкрито
і прозоро“, — зазначив міністр.
Студенти Львівської політехніки продовжують
здобувати нагороди на
Всеукраїнських конкурсах
студентських наукових
робіт. Зокрема, перемогу
в конкурсі у галузі науки
„Бухгалтерський облік, аналіз
та аудит“ виборола студентка
ІППТ Мар’яна Снігур (науковий
керівник — старший викладач
кафедри обліку і аудиту Ольга
Грицай). З Харкова диплом за
друге місце у секції „Менедж
мент організації“ в конкурсі
з природничих, технічних
і гуманітарних наук за напря
мом „Менеджмент“ привезла
студентка ІНЕМ Зоряна Дутко
(науковий керівник — заві
дувач кафедри зовнішньоеко
номічної та митної діяльності
професор Ольга Мельник).
Міністерство освіти і науки
України спростило процедуру переходу студентів
Криму в інші виші країни. Як
повідомила перший заступник
міністра Інна Совсун, відом
ство дозволило університетам
приймати на навчання студен
тів з Криму, які не отримали
повного пакету документів.
„Для переведення потрібно
мати особову справу з ВНЗ
Криму, а якщо її неможли
во отримати, то принаймні
залікову книжку“, — повідо
мила вона. У разі виникнення
питань, пов’язаних із докумен
тацією, університети можуть
скористатися Єдиною дер
жавною електронною базою
з питань освіти і перевірити,
чи дійсно студент навчається
у кримському університеті.
За матеріалами інформагенцій
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Знання — це скарб,
а праця — ключ до нього
Н
а кафедрі транспортних технологій Львівської політехніки
традиційно, вже впродовж восьми років, підвищену увагу
приділяють молодим науковим талантам, зокрема студентам,
які навчаються за спеціальностями „Організація і регулювання
дорожнього руху“ (ОДР) й „Організація перевезень і управління
на транспорті“ (ОПТ).

До кафедральної науково-дослідної роботи („Оптимізація параметрів вулично-дорожньої мережі
і пішохідно-транспортних потоків та організація автомобільних
перевезень“) студентів залучаємо
вже з третього курсу, і кращі з них
працюють аж до захисту дипломних проектів і магістерських кваліфікаційних робіт. Щорічно за
результатами НДР студенти разом
із керівниками їхніх робіт публікують 3–5 статей і тез доповідей
у вітчизняних виданнях (упродовж останнього року — навіть
у фахових). Молодих науковців,
які виступають із доповідями на
підсумкових студентських конференціях ІІМТ, оцінює журі — визначає найкращих, які посідають
1–3 місця.
Наші студенти-науковці беруть
участь у І — кафедральному — турі
олімпіади з двох спеціальностей,
і потім його переможці вже на
всеукраїнському рівні (у Харкові, Запоріжжі) посідають 1–3-ті
місця в особистому і командному
заліках. Упродовж двох останніх
років це зокрема студенти випус-

кних курсів Мирослав Євчук, Максим Афонін, Ірина Лобач, Оксана
Якимець. У цьому, безумовно, заслуга заступника завідувача кафедри Юрія Ройка, який багато часу
приділяє підготовці студентів до
І та ІІ етапів олімпіади. З минулого навчального року до цієї роботи
долучився й доцент Андрій Білоус,
який відповідає за підготовку студентів до олімпіади зі спеціальності ОПТ.
На початку цього навчального року кафедра транспортних
технологій відгукнулася на запрошення базового Харківського
національного автодорожнього
університету взяти участь у Всеукраїнському конкурсі найкращих
науково-дослідних робіт студентів. На кафедральному етапі визначили двох переможців — це
Оксана Якимець (група ОПТм-11)
та Ігор Шварик (ОДРм-11) із роботами „Розв’язування задачі маршрутизації дрібногуртових перевезень із використанням мурашиного
алгоритму“, „Дослідження роботи
адаптивного алгоритму керування
на Т-подібному регульованому пе-

рехресті“. Згідно з Положенням,
автори робіт мали би бути присутні на підсумковій конференції
Всеукраїнського конкурсу і доповідати перед конкурсною комісією — цьогоріч вона мала відбутись
20 березня. Однак через ситуацію,
що виникла у східних областях, ми
не ризикували відправляти наших
студентів у цю „гарячу точку“. Під
час телефонних розмов керівники
журі запропонували участь у конкурсі в режимі онлайн через Skype.
Звісно, ми погодились. 20 березня
студенти доповідали про роботи,
відповідали на запитання (добре
доповідали і добре відповідали) —
і в підсумку, за одностайним рішенням журі, з 14-ти учасників
конкурсу перемога дісталася саме
львівським політехнікам: Оксана
Якимець завоювала 1 місце, а Ігор
Шварик — 3-тє. Добрий результат у непростій роботі (підготовка НДР студентів, забезпечення
та проведення онлайн-увімкнення) — це на 100  заслуга розумного, сумлінного і працьовитого
асистента кафедри Ігоря Могили,
який є науковим керівником однієї
зі студентських робіт.
Євген ФОРНАЛЬЧИК,
завідувач кафедри
транспортних технологій
Львівської політехніки,
професор

техносвіт
ІТ для нової країни. ІТ-група „Май
дан-хакатон“ запустила постійно
діючу соціальну ініціативу — онлайн
і оффлайн хакатон „Прозорість —
інструмент громадянина“. Мета
проекту — розробка, впровадження
ІТ-інструментів, які допоможуть
українцям вирішувати важливі
питання. Йдеться передовсім про за
безпечення прозорості й контролю
за роботою чиновників, органів
влади. Серед зареєстрованих на
сайті http://www.hackathon.org.ua,
наприклад, проект „Відкритий бю
джет“, що пропонує створити сервіс
для відслідковування розподілу

бюджетних коштів із докладною
інформацією про посади, закупівлі,
тендери тощо. На сайті можна за
реєструвати власну ідею, проект або
долучитись до ІТ-команди.
Універсальна зарядка. У ЄС буде
єдиний стандарт зарядних пристро
їв для мобільних телефонів, вирішив
Європарламент. Конкретні вимоги
до пристрою ще належить визначи
ти, але низка компаній раніше вже
погодилась на універсальну зарядку.
Нововведення матиме позитивний
екологічний ефект — зменшиться
кількість електронного сміття.

Технологічна мода. На ярмарку
мобільних технологій Mobile World
Congress 2014, що відбувся в Барсе
лоні (Іспанія), в центрі уваги були
„розумні“ годинники, технології для
здоров’я, наприклад, браслет для фіт
несу від Huawei: на зігнутому OLEDекрані — інформація про кількість
пройдених кроків, спалених калорій,
пульс. Тим часом на виставці Innorobo
у Франції та ярмарку цифрових тех
нологій CeBIT у Німеччині справжніми
героями стали роботи: помічники
в побуті, навчанні дітей, рятівники
в зоні лих.
За матеріалами інформагенцій
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кадри вищої кваліфікації

Лави науковців „омолоджуються“
О
дним із напрямів діяльності
Львівської політехніки є підготовка наукових кадрів. Про
діяльність докторантури, проб
леми і перспективи розмовляємо
із заступником начальника НДЧ
університету Лілією Жук.

— Ліліє Володимирівно, які передумови має університет для підготовки наукових кадрів?
— Докторів наук готуємо, зокрема, через докторантуру за 42 науковими спеціальностями. Однак
докторантура — це лише інструмент підготовки, а визначальним
є середовище й оточення, в якому
формується, зростає та вдосконалюється науковець. Маю на увазі
наукові школи і наукові групи, з їхнім особливим внутрішнім кліматом, обміном ідеями та досвідом між
науковцями як одного покоління,
так і між „учителями“ та „учнями“.
Наша Політехніка має знані наукові
школи та наукові групи, відомі далеко за межами України. У нас працює
майже 300 докторів наук; лідерами
за їх кількістю є ІТРЕ (39 докторів
наук), ІКТА (33), ІХХТ (32) та ІЕСК
(31). Розвитку наукового потенціалу
сприяє й розвинена мережа 18 спеціалізованих учених рад, у яких
відбувається захист дисертацій за
50 спеціальностями. З них за 47 спеціальностями — захист докторських
дисертацій.
— Скількома докторами наук попов
нилася Політехніка торік?
— У 2013 році докторанти та працівники університету захистили 35 докторських дисертацій. Це — найвищий показник порівняно з усіма
попередніми роками. Найкращі результати в ІКТА (7 дисертацій), ІХХТ
(5) та ІНЕМ (4), а також в ІТРЕ та
ІМФН (по 3 докторські дисертації).
— В якому віці політехніки переважно захищають докторські дисертації?
— Зазвичай у віці від 41 до 60 років.
66  дисертацій торік захищено
саме у цьому віці. Але нині спостерігаємо тенденцію до „омолодження“ здобувачів наукового ступеня
доктора наук (хоча середній вік
докторів наук в університеті залишається доволі поважний — орієн-

товно 62 роки). Торік 9 докторських
дисертацій захистили працівники
віком до 40 років, з них 2 дисертації — віком до 35 років. Цього року
заплановано захист кількох дисертацій працівників віком до 35 років.
Це дуже позитивна тенденція, адже,
як відомо, максимум творчої активності припадає на 30 – 45 років.
— Які суттєві труднощі виникають
перед здобувачами на шляху до високого наукового ступеня?
— Можна виокремити дві найважливіші проблеми. Одна з них
стосується наукової комунікації,
зокрема обміну досвідом з колегами-науковцями, особливо під
час закордонних конференцій. На
жаль, коштів на закордонні відрядження завжди бракувало (а зараз не передбачено взагалі), як і на
публікування у закордонних виданнях та виданнях, що входять до
наукометричних баз даних. Однак
наші науковці вирішують цю проблему через здобуття міжнародних грантів, грантів на закордонні
відрядження та стажування. Друга проблема полягає у розширенні
науково-приладної бази, потреби
в унікальному обладнанні. Вона
є першопричиною багатьох інших
проблем у сфері науки і, на жаль,
актуальна впродовж десятиліть. Та
наші науковці і тут знаходять можливості систематичного (!) проведення експериментів у різних установах, інших містах та країнах.

— Як науковці використовують міжнародні гранти, стажування за кордоном?
— У 2013 році наукові колективи
виконували 20 науково-дослідних
робіт за міжнародними грантами, проектами і госпдоговорами.
Найвищі показники мають ІТРЕ,
ІХХТ та ІЕСК. Здобуто 16 індивідуальних грантів на наукове стажування та проведення досліджень
за кордоном. Для проведення наукових досліджень, стажування,
участі у міжнародних наукових
конференціях за кордон виїжджали 150 наукових працівників університету. Подано 41 заявку на
здобуття грантів та отримано позитивні рішення щодо фінансування 4 проектів. Найактивніші тут —
науковці ІТРЕ, ІХХТ та ІКНІ. Та це
не єдині індикатори результативності наших науковців.
— Чи діє у Політехніці система заохочення наукової активності працівників?
— Так, вона доволі розвинена й передбачає преміювання та встановлення надбавок за захисти дисертаційних робіт і підготовку наукових
та науково-педагогічних кадрів;
публікування статей у наукових виданнях, що входять до міжнародних
наукометричних баз даних; здобуття міжнародних грантів; щорічні
конкурси монографій, підручників
та навчальних посібників, а також
конкурси на здобуття грантів Політехніки тощо.
— Які бачите перспективи підготовки кадрів вищої кваліфікації?
— Великі надії покладаємо на майбутній оновлений закон про „Про
вищу освіту“, який, зокрема, передбачатиме й зміни у підходах до системи підготовки та атестації кадрів
вищої кваліфікації. Сподіваємося,
що вони, з одного боку, сприятимуть ліквідації цілої низки проблем
вищої школи, старінню науково-педагогічних кадрів, а з іншого — підвищенню престижу наукової роботи
та інтересу молоді до науково-педагогічної й наукової діяльності.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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актуально

наш календар

Спільне небо, спільна
церква, спільне майбутнє
У

5 квітня — День працівників гео
логії, геодезії та картографії.
7 квітня — Благовіщення Пре
святої Богородиці.
7 квітня — Всесвітній день
здоров’я.

країна продовжує об’єднува
тися. А світ розділився довкола
українського питання.

У південних та східних областях проходять дедалі чисельніші проукраїнські
мітинги, натомість все менше чути сепаратистські заклики. Водночас В. Янукович через російське агентство ІТАР-ТАРС
закликав проводити референдум щодо
статусу кожного регіону у складі України.
Відтак до злочинів, у яких його звинувачують і розшукують, додався ще один.
Чітку позицію у ставленні до нашої держави висловила кожна країна.
Під час засідання Генеральної асамблеї у Нью-Йорку за цілісність України
проголосувало 100 країн, проти — 11,
а 58 утримались. Підписантів резолюції вже жартома назвали „Українською
сотнею в ООН“.
Небесну Сотню вшанували по всій
Україні в минулу неділю, 30 березня. Ці
більше ста полеглих героїв (а скільки їх
насправді, похованих таємно, неопізнаних, обезголовлених, згорілих?) невидимо пантрують за політичними процесами, за призначеннями, аби винні
у їхніх смертях не могли більше стати
біля керма держави. Цей процес складний, але, сподіваємося, незворотний.
Як у новій владі, так і серед громадських
активістів немає одностайності у всіх
питаннях. Очевидно, то на краще: усі
всіх підозрюють, тому контролюють.
Зокрема, минулого тижня відбулося
скандальне затримання і смертельне поранення Олександра Музичка — активіста Правого сектору. Члени організації
прийшли під будівлю Верховної Ради,
аби вимагати чесного й неупередженого розслідування обставин його смерті.
Чи вдасться мирно „розійтися“ з Росією, невідомо. Якщо увесь минулий
тиждень експерти повідомляли про
стягування російських військ під східні та північні українські кордони, то
вже цього понеділка почала з’являтися
інформація про значне зменшення їх
кількості. Можливо, не спрацював план
викликати постріли з боку українських
військ, а проявити відкриту агресію
першими російські війська були не зацікавлені? Кримський сценарій показує,
що такий варіант імовірний.
Зараз у Криму, який окупувала Росія,
немає українських військово-морських

сил. Українські кораблі тепер належать
ЧФ РФ. Їх захопили практично без пострілів: десь відбувалися рукопашні бої,
десь українські бійці барикадувалися,
але коли підступом (пообіцявши вільний
прохід судна, його атакували біля причалу), коли підкупом (точніше, переконуванням) загарбники змусили українських
морпіхів здати судна. Після багатьох
років розвалювання ЗСУ військові відступають під страхом воювати. Водночас тривалий час вони не отримували
адекватної і чіткої команди згори. Підтвердженням цьому є визнання Ігорем
Тенюхом своєї неспроможності керувати Міноборони. Вже у вівторок, 25 березня, він попросив відставки. Її підтримали з другої спроби. Пізніше депутати
251 голосом призначили в. о. міністра
оборони генерал-полковника прикордонних військ України Михайла Коваля.
Окремі військові все ще перебувають у полоні окупантів. У середу,
26 березня, доставили додому в Севастополі полковника Юлія Мамчура.
Після 3,5-денного полону йому дали
можливість забрати особисті речі і під
конвоєм вивезли з Криму. Тримаючи
в одиночній камері, не даючи спати,
його намагалися переконати зрадити
військовій присязі народу України, перейти на службу в російську армію.
Маючи таких командирів та чимало
добровольців, меценатів (кожного українця, котрий жертвує частину заробітку), українська армія оперативно зміцнюється. Коли біда біля воріт, українці
об’єднуються. І тоді ми — сила. Українці разом захищатимуть державу. Українці разом моляться (переговори про
об’єднання розпочали православні церкви МП і КП, а кримські татари запропонували українській православній церкві
у Криму молитися в мечетях). Українці
мають „Спільне небо“ — в пам’ять Небесної Сотні та на знак підтримки єдності і цілісності України в шести найбільших аеропортах нашої держави в неділю
професійні музиканти виконали гімн
Євросоюзу „Оду радості“.
Тепер разом, толокою беруться до
роботи — і до малої, й до великої. На
Європейській площі вже почали вимощувати бруківку. Отак метр за метром
і закон за законом — відбудуємо країну.
Тетяна ПАСОВИЧ

Пам’ятні дати
3.04.1908 — народився Степан
Олійник, український поет.
3.04.1918 — народився Олесь
Гончар, видатний український
письменник.
4.04.1888 — народився Микола
Грінченко, український музи
кознавець i фольклорист.
4.04.1949 — уряди 12 держав
підписали Північноатлантич
ний пакт (НАТО).
5.04.1710 — у Бендерах коза
ки обрали гетьманом Пилипа
Орлика.
5.04.1882 — народився В’ячес
лав Липинський, український
історик i політичний діяч.
5.04.1915 — помер Володимир
Шухевич, український етно
граф.
5.04.1942 — помер Василь Па
човський, український поетмодернiст.
7.04.1876 — народився Iларiон
Свенцицький, український
філолог, літературознавець
i мистецтвознавець, органі
затор Національного музею
у Львові.
7.04.1917 — у Києві створено
Центральну Раду.
7.04.1948 — набув чинності
Статут Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ).
8.04.1829 — народився Степан
Ніс, український етнограф
і фольклорист.
8.04.1882 — народився Дми
тро Дорошенко, український
історик, громадський та дер
жавний діяч, заступник Голо
ви Центральної Ради.
8.04.1930 — вийшов на екрани
кінотеатрів фільм О. Довжен
ка „Земля“, який на Брюссель
ському кінофестивалі визнано
однією з 12-ти найкращих стрі
чок світового кіно.
9.04.1864 — народився Павло Гра
бовський, український поет.
9.04.1989 — розгін радянськи
ми військами мирної демон
страції у Тбілісі.
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духовність

Треба творити вільну громаду
О
тець Михайло Димид — активний священик-майданівець. У Києві він пробув більшість революційного часу. У вирі цих непростих подій побачив і зрозумів багато. Найважливіший урок Майдану:
воскресіння України неможливе без хреста. Наш хрест визволення
триває. А уроки Майдану ми зобов’язані втілювати в духовне та суспільне життя нинішнього й прийдешнього часу. Сьогодні отець ділиться
своїми думками щодо перспектив цього втілення.

Майдан віри

Майдан надії

Згадаймо, з чого постав Майдан. Довкола було забагато брехні, напівправди, зневаги. Але в тій колотнечі,
в тому хаосі ми знали, що у верхах,
на державному рівні триває процес
Євроінтеграції, тому таки сподівалися, що зміни будуть. Але за тиждень-другий усе перевернулося, бо
виявилося, що нас дурили. Студенти
повстали. Пригадую, я поїхав замінити в своєму авто літні шини на
зимові. Побачив колони студентів,
які йшли на львівський Євромайдан. І запитав себе: чому я тут, а не
з ними? Яким має бути мій стосунок
до цього процесу? Я зрозумів, що вже
є новий український народ, який проявляє свою позицію, бо має віру в те,
що відтепер багато що мусить змінитися. А через день-два довідався,
що організовують автобус до Києва.
І я сів у цей довгий „поїзд „Майдан“.
Спочатку довелося повернутися, бо
автобусів не пускали. І тоді я вже
вирушив автом. До Києва всі їхали
з вірою, що позаяк ми — носії доб
рої думки, тому будемо висловлювати свою позицію і нас почують. Усі
мали здоровий ідеалістичний підхід
до розв’язання проблеми, що виник
ла. Спочатку на Майдані не було
молитви, але одного дня якийсь самооборонівець запропонував мені
вийти на сцену. Тоді я привітав протестувальників і запевнив їх, що ми зі
студентами УКУ тут молимося. А вже
через кілька днів до УКУ завітала міністерська комісія…
З часом ми зрозуміли, що між
самооборонівцями є зрадники, які
поводяться досить агресивно. Потім
були перші зниклі, перша пролита
кров… Я знав, що тут є двоє моїх
старших дітей, хоча ми не їхали разом і не перебували разом. Чи боявся
за них? Ні, бо вірив, що вони — під
покровом Пресвятої Богородиці, що
на все є Божа воля. Тут ми вчилися
бути відважними.

Він почався з наміру змести тодішню владу, бо всі розуміли, що з нею
не зможемо йти далі. З Майданом
надії політики отримали місце на
сцені, тут з’явилася молитва і Церква як інституція. Тоді з усіх боків
суперники намагалися підкосити
нам ту надію. Однак ми вже чітко
побачили зло, яке перебуває в країні
і знали, що саме тепер мусимо його
знищити.
Тим часом у нас з’явилося нове
зрозуміння Майдану як руху людей, що шукають правду, гідність,
свободу, яку вони отримали тоді,
коли Бог їх створив. Майдан був не
проти когось, а за свободу і гідність
людини. І Майдан — це не тільки
географічне місце, бо мусить бути
також внутрішній вогонь, тобто те, що людину рве до бою. А це
повинно будуватися в наших серцях. Тому є географічні майдани,
а є майдан серця, де відбувається
новонародження, тобто твориться
нова надія, нове усвідомлення того,
що зміни треба починати зі самого
себе. Кожен приїжджав у те географічне місце Києва зі своїми цілями.
Можливо, хтось і не мав конкретних
цілей, їхав просто з цікавості чи випадково там опинявся, але я впевнений, що назад він повертався вже
під впливом Майдану. Було відчутно, що люди творили добро не задля
власної користі. Бо це географічне
місце зажило вищими моральними
вимогами, які походили не від самих
людей, а від Того, до Кого ті люди
молилися. Взаємодія між людьми
у спільноті, між Майданом та Господом Богом творила стійкість, мир,
доброзичливість, здатність терпіти,
велику надію. Якби того не було, то
Майдан би швидко втих… Але тут
постійно відбувався новий пошук
істини, виникали нові запитання,
люди самі шукали на них відповіді,
самі себе критикували.

Майдан любові
Настав момент — і усвідомлення,
що треба нищити зло, переросло
в дію. І ті, які зараз у Небесній Сот
ні, пішли на передову. Вони щасливі, бо принесли повноцінну жертву. Господь їх винагородив вічною
пам’яттю. Вони віддали свою повну
чашу так, що вона для нас із вами
стала пам’яттю. Бо наші Герої пролили кров, принесли жертву і тим
надали нам нової сили, якої ми досі
не мали. Це великий вияв любові.
Ці молоді люди були готові йти на
смерть. Вони не йшли з ненависті,
а щоб знищити систему зла. У ті напружені „гарячі“ дні дуже багато
майданівців сповідалися. І хоча злий
вбив тіла Героїв, але він не знищив
їхній дух. Навпаки — визволив душу
і дух. Чи могли би принести себе так
у жертву люди з протилежного табору? Ні, бо вони не були готові до
діалогу, ними керувала ненависть.
Зараз ми переживаємо Хресну
дорогу Ісуса Христа і розуміємо, що
вона закінчується не смертю, а воскресінням, адже смерть тіла — це
не смерть людини, а її перехід до Віч
ності. Тому зараз, після тих подій, ми
покликані творити вільну громаду.
Як? Дуже просто. Кожен на своєму
місці нехай робить те, що повинен
робити, — працює самовіддано, не
бере хабарів і не дає їх. Також треба
завжди ідентифікувати зло і викорінювати його. Ми не можемо змінити систему на основі старих кадрів.
І в цьому нас просвітив Майдан.
Думки занотувала Ірина МАРТИН
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СУСПІЛЬСТВО

постаті

Перший будитель народного духу в Галичині

І

ван Вагилевич — український поет, філолог, фольклорист, етнограф,
громадський діяч, історик, народознавець, один із зачинателів нової
української літератури в Галичині, співавтор збірок „Зоря“ та „Русалка
Дністровая“, разом із Маркіяном Шашкевичем і Яковом Головацьким
організував „Руську трійцю“. Життя його було доволі непросте: його
ніби переслідував якийсь невидимий фатум.

— Івана Вагилевича ще й досі вважають зрадником української ідеї…
— Звичайно, його можна критикувати, можна зневажати, зрештою —
ставитися по-різному. Та не забуваймо, що він був у постійному пошуку роботи. Йому не забули збірки
„Зоря“, а після „Руської трійці“ переслідували, бо бачили в ньому будителя національної свідомості українців
Західної України. Після закінчення
Духовної семінарії шукав роботу
в Україні, Росії, Польщі. Однак всюди йому відмовляли. Нарешті Вагилевичу запропонували парафію у Нестаничах, де свого часу священиком
був Маркіян Шашкевич. Але ця творча й енергійна людина потребувала
руху і простору („де не пройдеш —
пролізь, але рухайся дальше“). В багатьох працях Івана Вагилевича є ідея
єдності руського народу, агітація
за „руську“, як тоді казали, мову,
уславлення героїчного минулого,
мав огляди літературного процесу,
в яких стверджував про тяглість,
єдність і неперервність української
літератури, етнографічні праці про
бойків, гуцулів, лемків. У його поезіях „Мадей“, „Жулин“ і „Калина“
є багато подібного до Шевченкового

— Що змусило Вагилевича перейти
у лютеранство?
— Думається, це був крок у відповідь на те, що його позбавили духов
ного сану.

| Світлина Катерини Гречин

— Іван Вагилевич — дуже не
однозначна особистість, — говорить доцент кафедри історії України та етнокомунікацій ІГСН Іван
Стасюк. — Із багатьох досліджень
перед нами постає дуже дієва постать, яка, однак, під впливом відомих людей, не раз змінювала свою
думку. Тому деякі його вчинки
українська громадськість засуджувала. Коли, до прикладу, входив
у „Руську трійцю“, то на нього великий вплив мав побратим Маркіян
Шашкевич. Тож його смерть була
для Івана Вагилевича настільки болюча, що навіть негативно вплинула на творчість. Загалом на його
долю випало чимало випробувань,
з якими іноді боротися не було ні
сили, ні можливості.

тім перейшов на полонофільські
позиції, проповідуючи ідею польсько-українського союзу під зверхністю Польщі, був редактором газети української шляхти „Дневник
руський“. Хоча це не заважало йому
залишатися патріотом своєї землі.

віршування. Постать Вагилевича
є дуже важлива для України, про що
відзначив ще Іван Франко, назвавши його „одним із перших будителів
українського духу“.
— Невже, лише ставши священиком,
зрозумів, що це не його покликання?
— Виходить, що так, адже сім років
добивався парафії, а через два роки
добровільно її полишив, хоча за цей
важливий і неординарний крок його
не раз критикували. Та саме тоді він
зрозумів, що має значно ширший
інтерес у житті, тому без дозволу
вищого греко-католицького духовенства залишив свою парафію і переїхав до Львова.
— Чи знайшов він щастя у Львові?
— У плані роботи — ні. Та 1848 рік
дуже кардинально змінив його:
через брак роботи він піддався на
вмовляння спольщеної частини
українства, які гарантували йому
постійну роботу і добрі умови праці, якщо працюватиме з ними. І Вагилевич погодився. Михайло Грушевський написав із цього приводу:
„пішов до панів на працю“. Згодом
Іван Вагилевич за це постраждав,
бо кардинал Левицький позбавив
його духовного сану за самовільне залишення парафії, а так звані
„друзі“ так і не допомогли з роботою. У Львові він на короткий час
перейнявся москвофільством, по-

— Як відомо, це теж не поліпшило
його фінансового стану…
— Я сказав би, що значно погіршило,
адже через це Вагилевич втратив підтримку своїх покровителів — князя
Сапіги та графа Дідушицького. Він
ледве зводив кінці з кінцями, тяжко
працював, аби прогодувати дружину
та дітей: був перекладачем української мови, друкував статті у „Газеті
львівській“, редагував виступи депутатів Галицького сейму, брав участь
у підготовці нового видання словника польської мови. Наприкінці
життя знайшов роботу в бібліотеці
Оссолінських, підготував до видання 1200 архівних документів із минулого Львова й Галичини, активно
працював з істориком Бельовським.
Однак Дідушицький, який був куратором бібліотеки, наполіг на його
звільненні. Загалом, цифра дев’ять
була ніби фатум для Вагилевича:
він був редактором дев’яти номерів
„Дневника руського“, дев’ять місяців
працював архіваріусом у бібліотеці
Оссолінських…
— Нині й досі точаться розмови щодо
справжнього місця поховання Івана
Вагилевича. Невже так і не вдалося
довідатися, де він знайшов останній
спочинок?
— Так, на Личаківському цвинтарі
й справді є обеліск і нібито його могила, але для того, щоб довідатися
правду, потрібно робити ексгумацію. Та цим навряд чи хтось займатиметься. Інформації про його похорон ніде не було. Тому, мабуть,
і з’явилися такі думки. Загалом про
нього нема великих фундаментальних праць, досліджень.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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цікава ідея

коротко

Навчання із думкою
про ближніх

П

ершокурсники Інституту
архітектури Львівської
політехніки розробили цікавий
проект, який дасть можливість
людям із особливими потребами
в прямому значенні слова
доторкнутися до прекрасного.

Студенти в рамках навчального процесу розробили проекти пластичних
моделей найвизначніших пам’яток місцевостей, із яких вони родом. А оскільки на архітектурі навчаються студенти
з різних куточків України, то представлено різні регіони. Ініціатором
та ідейником стала викладач Ореста
Ремешило-Рибчинська. Поштовхом до

такої ідеї стали трагічні події під час
боротьби на Майдані в Києві, внаслідок
яких багато людей стали інвалідами.
Молодь переконана, що їхні напрацювання можна реалізовувати за
підтримки міської влади. Особливістю
проектів є й спеціальні підставки під
макети, які дозволятимуть оглянути
всю споруду, під’їхавши на інвалідному візку. Також передбачено зручність
для людей із вадами зору — максимальну інформацію про кожен об’єкт,
його розташування, особливості буде
описано за допомогою шрифта Брайля. Ще однією цікавинкою завдання
для студентів стало те, що макети повинні бути довговічні та недорого
вартісні.
Розповіли про
напрацювання
першокурсники
ІАРХ Ірина Насалік, Лідія Феденець, Остап
Майдан, Артур
Домчак.
Наталія
ПАВЛИШИН

студентське самоврядування

Нові очільники, оновлені
команди

Б

ерезень став місяцем оновлень
для окремих колегій та профбюро студентів інститутів Політехніки. Вибори очільників відбулися
в ІТРЕ та ІКТА. Про їх особливість
розповів голова комісії з персональних справ Колегії та профкому студентів і аспірантів, очільник
профбюро ІНПП Тарас Перун:

— Цьогоріч через непросту ситуацію
в країні й активну участь у цих процесах наших студентів не вдалося вчасно
провести заплановані вибори в інститутських профбюро. Тож ці люди, які зараз очолили профбюро, протягом двохтрьох місяців виконували обов’язки голів цих структур. В ІТРЕ став головою
студент першого курсу магістратури
Роман Пришляк, в ІКТА — другокурсниця Вікторія Романчук.

11

Значно оновилися й команди: працювати на благо політехнічної молоді
зголосилося чимало першокурсників.
В ІКТА, наприклад, до складу профбюро ввійшло двадцятеро студентів. Узагалі, цьогоріч значна частина складу
Колегії та профбюро студентів і аспірантів оновилася: з чотирнадцяти інститутів лише у чотирьох залишилися
ті самі очільники профбюро.
Останнім часом стало традицією,
що до діяльності студентського самоврядування долучається багато дів
чат. Цікаво, що вони активні у тих
інститутах, де 80–90  студентського
складу — хлопці. В ІЕСК, ІМФН, ІКТА
у профбюро головують дівчата. Схожа
ситуація в ІІМТ, де зараз в. о. очільника
дівчина (вибори відбудуться 3 квітня).
Наталія ПАВЛИШИН

28 березня 150 студентів
та школярів із Донецька
на один день прибули до
Львова, а понад 100 студентів зі Львова разом із
міським головою Андрієм
Садовим полетіли у Донецьк. Гості зі Сходу відві
дували львівські музеї, для
них організували цікаву
культурну програму. Для
львів’ян донеччани теж під
готували пізнавальні екскур
сії та цікаві зустрічі. Основна
мета таких взаємних візи
тів — продемонструвати, що
Україна єдина.
Впродовж двох місяців студентів та працюючу молодь
ознайомлять із основними
напрямами та завданнями
волонтерської діяльності.
Навчання проводитимуть
спеціалісти Львівського
міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та мо
лоді для забезпечення діяль
ності спеціалізованої служби
„Школа волонтерів“. Після
цього волонтерів упродовж
року залучатимуть до всіх
заходів Центру, а наприкінці
року вони підіб’ють підсумки
власного внеску у соціальну
царину та отримають серти
фікати і подяки.
Видавництво „Основи“
спільно з агентством
ArtManagement готують до
випуску ілюстроване видання, що у фотографіях
розповість про революційні події 2013 – 2014 років.
Головна мета видання — не
тільки відтворити хронологію
буремних подій, а й розкрити
сутність соціального феноме
на, який змусив цілий світ за
говорити про Україну. Тексти
в книзі будуть представлені
українською та англійською
мовами. Вихід альбому
„EUROMAIDAN – History in
the making“ запланований
на кінець цього літа. Від
бір фотографій для видання
триває, свої світлини мож
на надсилати за адресою
euromaidanbook@gmail.com до
15 квітня.
За матеріалами інформагенцій
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досвід самоврядування

Все починається з університету
Д

емократія в країні без демократії у вищій
школі не буде повною. Якщо людині дозволяють від 18 років вибирати главу держави
й самій бути обраною депутатом місцевої ради
або мером, а після 21-го — Народним депутатом
України, то перебування в студентському уряді — незамінна школа відповідальності та досвіду
роботи. Але українські органи студсамоврядування часто суттєво різняться зі студентськими
урядами європейських вишів.

Рух за розширення прав та
обов’язків спудеїв в Україні очолюють Студентська
колегія Національного
університету „КиєвоМогилянська академія“
та Рада студентів Українського католицького
університету (Львів). Докладніше про останню
нам розповів її голова —
історик-другокурсник гуманітарного факультету
УКУ Тарас Зінченко.
— Є дві моделі студентського самоврядування у світі, які сформувалися відповідно в Болонському та Паризькому
університетах. Перший
виш визнавав повну владу
студентства, другий зосереджував її в руках викладачів. УКУ схиляється до
моделі Болонської системи та бере за приклад вищі
школи Фінляндії. Рада
студентів (РС) УКУ — єдина студентська організація у виші, яка представляє
їхні права й координує роботу всіх інших молодіжних осередків (таких, як
„Відлуння“, „Братство“),
— пояснює очільник РС,
якого в листопаді обрали
загальним таємним голосуванням усі 450 студентів
університету денної форми навчання.
До цього Тарас пройшов обов’язкове стажування в попередній Раді,
сформував власну партію
з представників усіх факультетів (бо вибори голови студсамоврядування
УКУ проводяться на пар-

тійній основі), напрацював і оприлюднив чітку
передвиборну програму,
а також проект бюджету
на рік. Хоч конкурентів
на виборах було чимало,
всі вони визнали і підтримують нового голову РС.
— Спочатку ми планували зосередитися на розважальних заходах (футбольних, шахових турнірах), але вже невдовзі
зрозуміли, що цього замало, і домоглися збільшення кількості представників студентства у вчених
радах університету та
факультетів, присутності наших представників
у стипендіальній комісії
та комісії, що займається
поселенням у колегіум.
Нам вдалося майже на 40
підвищити так звані „стипендії“ (в УКУ навчання
платне, але студент може
працювати в університеті
й отримувати винагороду). Організовуємо зустрічі з відомими людьми
(Іреною Карпою, Андрієм Садовим), які можуть
бути прикладом для молоді. Нещодавно за присутності проректора ми
обговорили з керівниками їдалень необхідність
підвищення рівня обслуговування, — розповідає
студент.
4 березня Вчена рада
вишу затвердила новий
Статут РС УКУ, зміни до
якого через студентську
конференцію ініціював
попередній очільник Ради
Андрій Максимів.

— Статут вимагав вдосконалення, бо Андрій запровадив обов’язкове стажування в Раді студентів
та ініціював кілька інших
позитивних нововведень.
Крім того, цей документ
мав відповідати стратегічному плану розвитку
УКУ до 2020 року, який
розробив проректор Юрій
Логуш. Новий Статут передбачає передвиборні
публічні дебати партій,
можливість дострокового
припинення повноважень
чинної Ради студентів,
обов’язкові піврічні звіти
голови РС тощо. Попередня команда студентського уряду на чолі з її
головою виконує функції
Спостережної ради, що
має доступ до всіх наших
документів, а також право розпустити нинішню
РС і оголосити про загальноуніверситетський
референдум, якщо є на те
вагомі причини, — каже
хлопець.
Тарас старається зав
жди дослухатися до потреб студентів свого
вишу, бо вважає, що підтримка більшості — необхідна умова для успішної
діяльності не тільки органу студсамоврядування,
а й навчального закладу
загалом.
— Студенти, як і громадяни, мають постійно

дбати про дотримання
своїх прав. Молодь формулює багато нових нестандартних ідей, до
яких варто дослухатися.
Впроваджуючи їх у життя, студенти самі піднімають рейтинг університету. І ректорат УКУ
та наші викладачі просто
розуміють це. Не треба
миритися з існуванням
студентських урядів „для
галочки“, бо це марне
розтринькування коштів.
Нові ідеї й нова команда
можуть сформуватися під
час спільного відпочинку.
Проте мають бути можливості для їхнього розвитку
і втілення, — вважає голова РС УКУ.
Відтак очевидною стає
взаємозалежність демократії у вишах і в країні загалом: студенти
УКУ були першими, хто
вийшов на Євромайдан
у Львові, та активними
учасниками київського
Майдану. До 15 сотні Самооборони належав і Тарас Зінченко. Всіма силами РС та ціла академічна
спільнота підтримували
своїх, коли з перших днів
протистояння з владою
на студентів і викладачів
УКУ чинили тиск силові структури. В березні
студсамоврядування УКУ
як член Студентської
ради Львова долучилося
до організації та проведення акції „Зі Сходу —
на Захід“, яка передбачає
кількаденне гостювання
в нашому місті студентів
зі східних регіонів країни.
Плідну співпрацю Рада
студентів УКУ веде зі студентським урядом Люб
лінського католицького
університету (Польща)
та Асоціацією студентського самоврядування
України.
Анна ГЕРИЧ
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Творчий світ і мрії Вікторії Мацькович
В
— Перший вірш я написала ще
в четвертому класі і теж про революцію (Помаранчеву). Пригадую, тоді
мені не вірили, що це написала я. Це
стало певним показником якості.
Писати люблю, особливо, коли тема
зачіпає за живе. Дуже багато віршів
з’явилося під час цієї революції.
Раніше не любила давати читати
комусь свою поезію, бо думала, що
вона того не вартує. Зараз, навпаки, намагаюся більше „виводити“
в люди. Для мене завжди важливо
почути, як сприймають мою творчість. Та мій перший і постійний рецензент — мама. Зараз мені порадили багатьох кваліфікованих людей,
думаю, буду звертатися і до них за
порадою. Адже треба розвиватися!
Я навчалася в музичній школі, тож
завдяки відчуттю ритму ніколи не
вираховую склади, розмір вірша. Думаю, треба вдосконалюватися в мовному плані, розвивати стилістику,
рости світоглядно. Та взагалі, чим
більше закладено емоцій, тим краща
поезія. Якщо вірш пов’язаний із переживаннями, то завжди пишу на одному подиху. Не люблю довго виношувати, переписувати, дописувати, бо
тоді виходить не живе. Коли твориш,
то знаходишся у певній духовній атмосфері, яку не треба переривати.
Зазвичай пишу громадянсько-патріотичну лірику, рідко про любов.
Пригадую, був період, коли мене це
дуже дратувало, бо всі писали саме
про любов. Вважаю, що поезія — це
не вірш-два, а постійна творчість
і постійний розвиток. Належу до тих
людей, які розцінюють творчість як
постійного супутника власного життя. І, мені здається, що це й полегшує
життя, адже свої емоції виливаєш у поезію і так звільняєшся від переживань.
Взагалі любов до літератури,
а поезії зокрема, дуже давня. Особливо захоплююся творчістю Ліни
Костенко, багато її віршів знаю
напам’ять. Ця постать — для мене
ідеал в поезії.
Коли вступила на журналістику,
то зрозуміла, що для поезії тут немає місця. Це спершу мене трохи

збентежило. Але згодом зрозуміла,
що це можливість спрямувати свою
творчість у нове русло, зараз пишу
й прозу. Також розумію, що журналістика — це також громадянська
позиція. Належу до ідеалістів і вважаю, що треба робити багато для
інших. Не знаю, наскільки це мені
вдається, але цього прагну.
За більш як чотири місяці боротьби усвідомила, що слово — це потужна зброя, яка дійсно може змінювати світ. Зараз триває пробудження
молоді. Я це помічаю за своїми багатьма знайомими, від яких цього не
сподівалася. Думаю, значний вплив
мала жертовність людей, які віддали своє життя за наше майбутнє.
Це принесло розуміння: якщо вони
змогли, то й ми повинні йти далі до
поставлених цілей, долаючи всі, навіть найстрашніші перепони.
У вільний час граю на фортепіано, особливо люблю твори Шопена, Бетховена; маю й декілька
власних композицій. Також люблю
читати різнопланову літературу:
Ремарка („Три товариші“, „Тріумфальна арка“), Булгакова („Майстер
і Маргарита“). А ще обожнюю театр
(я вступала на театральний факультет, але не добрала одного бала). На
сцену я вийшла ще в школі. Тож зараз зала не викликає страху чи переживань. Я більше хвилююся, наскільки важливим буде мій виступ.
Планую займатися в театральній
студії „Хочу“.
Також належу до Молодіжної спільноти при церкві Введення до храму
Пресвятої Богородиці „Християнська

| Світлина Наталії Павлишин

ідкриттям і окрасою цьогорічного конкурсу читання поезії Тараса
Шевченка у Політехніці став виступ другокурсниці ІНПП Вікторії
Мацькович. Дівчина полонила своєю акторською майстерністю та
власним віршем „Коли у серці щось нескорене“. Отож читайте більше
про творчість, мрії, захоплення молодої поетки:

душа“ (заступник голови). Ми намагаємося здійснювати різні цікаві проекти
на рівні нашого району (Сихів), міста,
для інших парафій, багато співпрацю
ємо з молоддю. Під час української ре
волюції організовували молебні.
Зараз більше займаюся власним
розвитком. Намагаюся багато писати в різні інтернет-ресурси. Ще зі
школи навчилася кожен день чітко
структурувати, щоб більше встигати. Ніколи не сиджу на місці.
У людях найбільше ціную щирість (це основний чинник, який
впливає на „відбір“ друзів), їхню
життєву позицію, яка не допускає
зробити щось погане іншим — це
серйозний моральний стержень.
Для мене важлива особиста свобода. Важливо зберегти чесність. Дуже
хочу, щоб журналістика була чесною,
чистою. Також прагну навчитися завжди зберігати „холодний“ розум без
надмірної експресивності.
Найзаповітніша мрія — щоб усі
близькі були здорові. А більш особисте — хотіла б те, що мені дано
в дар із небес, максимально використати у своєму житті.
Наталія ПАВЛИШИН

Спростування
У попередньому числі „Аудиторії“ вкралась прикра помилка. В публікації „Політехнічна Шевченкіана триває“ (ч. 10, с. 13) насправді йшлося про вартий університетської сцени вечір викладачів та студентів кафедри хімічної технології
переробки нафти та газу (ХТНГ), а не хімії і технологій неорганічних речовин ІХХТ.
Просимо вибачення за прикру неточність.
Для сатисфакції нагадаємо, що на обкладинці ч. 10 були світлини зі Шевченківського вечора саме на кафедрі хімічної технології переробки нафти та газу.
Редакція „Аудиторії“
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скарби пам’яті

Згадати тих,
хто молиться за нас

У

музеї скульптури Іоана Георга Пінзеля — відділі ЛНГМ
ім. Б. Возницького відкрито скорботну виставку „Пієта“, присвячену Героям Небесної Сотні.

В експозиції представлено роботи майстрів XVII–XX століть із колекції галереї.
Частина з них взята зі сховищ Олеського замку, це твори вітчизняних і європейських скульпторів та художників.
Розп’яття, картини із зображенням Хресної дороги становлять основу експозиції і, проводячи аналогії, нагадують нам,
заради якого воскресіння Сотня полягла.

На відкритті виставки прозвучали духовні співи октету „Теофорос“
Львівської духовної семінарії Святого Духа, крім цього, виступили історик, майданівець Володимир Моравський, відомий поет Ігор Калинець,
сотник Львівської сотні з Жовтневого палацу, депутат облради Ярослав
Мудрий, мистецтвознавці та фахівці
музейної справи. З одного боку, зазначили вони, Герої потребують молитви і пам’яті, та, з другого, самі, досягши небес, моляться за нас, за наше
майбутнє.
Н. Я.

фестивалимо

Надаємо перевагу піаніно,
а не танкам
Ц
ьогорічний квітень традиційний хоча б в одному аспекті —
мистецько-проектному, де задіяні
дві сторони — українська і французька. Французи, незважаючи на
складний для України час, вкотре
представлять нам свою культуру
на різних рівнях — через музику,
кіно, фото, графіті, паркур.

ХІ фестиваль „Французька весна“ особливий тим, що його програма заходів
формувалася в умовах „битви“ за митців,
які вагались і відмовлялись їхати до України. Це уповільнило ритм підготовки
фестивалю і позбавило його організаторів упевненості в тому, що всі заплановані акції відбудуться. Та, попри все, завдяки старанням посольства Франції в Україні, Французького культурного центру
України та Альянс Франсез, „Французька
весна“ буде в багатьох містах України,
окрім, ймовірно, Севастополя, в котрий
прийшла весна інша…
Розпочала „Французьку весну“
у Львові у філармонії фортепіанним
концертом із творів Рамо, Дебюсі,
Деко та Бетховена випускниця Паризької консерваторії Наталія Кудрицька.
Продовжить її кіно: 5 шедеврів „Нової
хвилі“, фестиваль допрем’єрних показів „Панорама французького кіно“
й фестиваль короткометражних фільмів „Довга ніч короткого метру“. Вперше відбуватиметься в Україні, водно-

час із 104 містами у різних країнах
світу, і міжнародний фестиваль дуже
короткого метру — стрічки, представлені на ньому, мають тривалість
до трьох хвилин.
Одним із способів висловити свою
подяку Львову за торішню чудову виставку Пінзеля у Луврі стане фотовиставка Ферранте Ферранті „Львів —
бароко: Пінзель та барокова Європа“.
Фотограф мав цілий день, аби зробити
фото творів Пінзеля. Але, окрім них,
ми побачимо і твори ще чотирьох барокових майстрів — скульпторів чеської й італійської школи.
Принцип децентралізації культури, який уже успішно втілюється
у Львові і який для Франції є традиційним, відобразиться і на цьогорічній
„Весні…“: частина програми, присвячена молоді, відбуватиметься на Сихові — французькі і львівські художники
розмалюють стіну дитячої школи мистецтв №5, а біля СШ №96 пройдуть
майстер-класи з паркуру. Крім цього,
у бібліотеці на Хуторівці відкриють
курси французької для дорослих та
дітей. До речі, французька мова, як
зауважив директор Альянс Франсез
Бернар Уліат, набуває популярності й передбачається, що до 2050 року
французькою у світі будуть говорити,
як і англійською, а, може, й більше.
Наталя ЯЦЕНКО

Міністерство культури проситиме рішенням ВР повернути
обов’язковий дубляж українською мовою фільмів іноземного виробництва. Про це
заявив міністр Євген Нищук.
Він уточнив, що пропозиція
про дубляж стосуватиметься
тільки іноземних фільмів,
питання щодо російських — на
стадії обговорення. При цьому
він запевнив, що український
дубляж жодною мірою не об
межуватиме права російсько
мовних громадян.
25 березня у львівській книгарні „Є“ Андрій Содомора презентував книгу „Сто загадок
Симфосія“, перекладену з латинської. Видання випустило
„Срібне слово“. Окрім самого
перекладу загадок пізньола
тинського автора Симфосія,
книга містить коментарі-есеї
від Андрія Содомори. Як по
яснив перекладач, це не такі
загадки, до яких ми звикли, їх
сенс — у подиві, щоби людина,
дивлячись, дивувалась.
Під гаслом „Мода за мир“ відбувся перший показ колекції
українського дизайнера
Оксани Караванської на
престижному подіумі The
National Arts Club. Колекція
Haute Couture Fall 2014, на
скрізь пронизана темою
України, викликала у поваж
ної американської публіки
справжній фурор. Музичний
супровід до ексклюзивного
показу у Нью-Йорку створив
художній керівник вокальної
формації „Піккардійська тер
ція“ Володимир Якимець.
2 квітня на другому поверсі
мистецької галереї „Дзиґа“
відкрили виставку фотографій „Просто трохи інші“. Цією
подією у Львові розпочалася
однойменна серія акцій, при
свячена Міжнародному дню
інформування про аутизм.
Це портрети дітей-аутистів,
зроблені молодими львівськи
ми фотографами у середній
загальноосвітній школі-ін
тернаті „Довіра“. Експозиція
триватиме до Великодня.
За матеріалами інформагенцій
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Галина Остапенко — художниця
з Шевченківського краю
З
Шевченкового села — Керелівки (нині — с. Шевченкове Звенигородського району на Черкащині) — до
Карпат завела доля молоду мисткиню Галину Остапенко. Її карикатури на екологічну тематику наприкінці
минулого року стали частиною виставки „Плюс 1 °С“,
яка містить роботи художників з різних країн, і в межах
міжнародного проекту Шведського інституту, Посольства Швеції в Україні та Інформаційного центру „Зелене
досьє“ п’ятий рік поспіль подорожує світом.

Її українська „Одіссея“
— Я народилася й виросла на Черкащині. До школи ходила на малій
Батьківщині Кобзаря, в селі Шевченкове, що при житті Шевченка називалося Керелівкою. З дитинства, як
і він, мріяла про пензель. Заздрила
старшому братові, який на той час
навчався у художній школі. Малою
я розмальовувала шпалери, газети,
все, що траплялося під руку. Не було
куди діватися, то батьки мене з восьмого класу записали до художньої
школи. Викладачі наголошували нам,
що природа — найкращий учитель
малювання, тому спершу я віддавала
перевагу натюрмортам та пейзажам
рідних місцин. Часом уявляла себе
Тарасом, бо ж малювала ті самі краєвиди, що, мабуть, колись малював
і він. Наш край аж манить змальовувати його! А після закінчення школи
я вступила до Косівського інституту
прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Тут знайшла свою
другу половинку. Мені залишилося
захистити дипломну роботу, і ми
з чоловіком переїдемо жити на Тернопільщину — його малу батьківщину. Така ось моя українська Одіссея, — розповідає про себе Галина.
Наразі шестикурсниця спеціальності „Графічний дизайн“ віддає
перевагу темперному живопису на
дереві, але також малює картини аквареллю, тушшю й пастелями. В академії всі завдання вона виконує, як
і належить, із допомогою спеціальних
комп’ютерних програм, а малюванню
присвячує більшість вільного часу.
— Брати до рук пензлі надихає
природа, адже в ній усе продумано
ідеально: поєднання кольорів, ритму, ліній. У пейзажах експериментую
з барвами, не маю кольору, якому

зумисне надаю перевагу, — характеризує
своє малярство студентка.
Свої картини Галина Остапенко виставляла тимчасом єдиний раз:
у 2010 році під час групової виставки у Снятинському художньому меморіальному музеї імені В. Касіяна.
А ось у регіональних та всеукраїнських конкурсах різної тематики
художниця перемагала багато разів,
була учасницею кількох мистецьких
фестивалів.

Екохудожниця
Теми збереження довкілля у творах
Галини — від дитинства. Вона вважає, що це наслідок замилування
українською природою та співжиття
з нею. Участь у виставці карикатур
на екологічну тематику „Плюс 1 °С“
мисткиня сприймає як поштовх до
дальшої праці в цьому напрямі. Міжнародний проект, до якого входить
експозиція „Facing the Climate“ („Обличчям до клімату“), з кінця 2010 року
подорожує світом і охоплює також
семінари, лекції та конкурси на тему
зміни клімату й збереження природи.
Виставку вже оглянуло понад чверть
мільйона осіб у 17 країнах світу. Крім
Львова, карикатури побували в Одесі,
Дніпропетровську, Києві, Донецьку,
Миколаєві, Полтаві та Харкові. Відтак, разом із ними знову в мандри
Європою поїхали роботи Галини, які
вона об’єднала назвою „Карпатські
мотиви“. Вони відображають проблему необдуманого винищення лісів.
— Більшість моїх знайомих із
Косова, які теж домагалися участі
у цій виставці, малювали з допомогою комп’ютерних програм і хотіли
показати у творах шкідливий вплив

глобального потепління. Я вирішила звернути увагу на проблему нашого регіону і малювала від руки.
Може, тому мої роботи відібрали. Перший малюнок — це дорога
в Карпати, що вже виглядає як самі
лиш пеньки, на іншому — переможці конкурсу на швидке винищення
лісів, які стоять на п’єдесталахпеньках. Їхні імена: Зажерливість,
Лицемірство, Байдужість. Нехай
про наші ліси і їхню біду знає весь
світ, — пояснює художниця.

М’якеньке хобі
Минулоріч моя співрозмовниця перемогла в регіональному конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва „Мистецтво гуцульського краю“ (в номінації „Валяні
вироби“). З натуральної овечої шерсті
вона створює іграшки в техніці сухого
валяння, а жіночі сумочки — в техніці мокрого. Каже, що хоч такі речі
коштують немало, та поціновувачів
якісного хенд-мейду з екологічно
чистих матеріалів є доволі багато.
Зараз Галина завершує серію карикатур і плакатів на різні соціальні
теми. Нові цікаві ідеї виникли в неї
під час конкурсу робіт на екологічну
тематику до виставки „Плюс 1 °С“.
А натхнення, конче необхідне для
плідного творчого процесу, дарує
любов і підтримка близьких та дивовижна українська природа, — неповторно-чарівна як на Черкащині,
так і в Карпатах.
Анна ГЕРИЧ

16

ч. 11 [2851]
3 — 9 квітня 2014

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

свято сили і краси

Шевченкіана по-спортивному
П
Бути попереду
Вечір присвятили 200-річчю від дня
народження Кобзаря, тому його
лейтмотивом стали слова поета „Учітесь, читайте, і чужому научайтесь,
й свого не цурайтесь“. На цьому патріотично-святковому тлі розгортались усі церемонії вручення грамот
і демонстрації спортивних вмінь.
Після підняття Державного прапора, звучання гімну й пісні „Реве та
стогне Дніпр широкий“, які виконала
народна хорова капела „Гаудеамус“,
із вітальним словом виступив ректор
Львівської політехніки професор
Юрій Бобало. Він подякував студентам за те, що вони є першими і в навчанні, і в спорті, і навіть на Майдані.
Політехніки, зауважив, узяли участь
у 35 видах спорту на першість Львівщини і з 18 видів спорту — на першість України, де здобули перемоги. Тож адміністрація університету
і надалі завжди підтримуватиме своїх студентів-спортсменів і у спорті,
і у всьому решта — пообіцяв ректор.
Від імені Львівської облдержадміністрації учасників вечора листом
привітав в. о. заступника голови —
керівника апарату Мирослав Трещов.
У ньому він зазначив: „У цей святковий день хочеться згадати золоту та
бронзову медалі політехніків на ХХVІІ
всесвітній літній Універсіаді, перемоги
в ХІ літній Універсіаді України та Універсіаді Львівщини-2013, тріумф на
чемпіонатах України та Європи, звитяги на змаганнях Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України“. Начальник
Львівського обласного відділення цього комітету Анатолій Ігнатович вручив
ректору кубок за те, що виш на Універсіаді України здобув перше місце.

Гордість університету
За підсумками спортивних досягнень 2013 року визначено 10 найкращих студентів-спортсменів:

1. Віталій Вергелес (ІІМТ) — веслування на каное, м.с. м.к., чемпіон
та срібний призер всеукраїнської
Універсіади, чемпіон Європи серед юніорів, член збірної команди
України.
2. Ірина Дубас (ІАРХ) — стрільба
з лука, м.с. м.к., чемпіон Європи серед юніорів, член збірної команди
України, чемпіон України.
3. Іван Винницький (ІКТА) — санний спорт, м.с., чемпіон України,
учасник чемпіонатів світу і Європи,
член збірної команди України.
4. Ірина Моцик (ІНЕМ) — настільний теніс, м.с. м.к., призер чемпіонату України, учасник всесвітньої
Універсіади, член збірної команди
України.
5. Микола Полюляк (ІХХТ) — баскетбол, м.с., чемпіон Універсіади,
учасник всесвітньої Універсіади,
член збірної команди України.
6. Олег Раврик (ІНЕМ) — водне
поло, к.м. с., чемпіон України, член
збірної команди України.
7. Ростислав Ференц (ІНПП) —
карате кіокушинкай, к.м. с., чемпіон Європи серед юніорів, чемпіон України, член збірної команди
України.
8. Андрій Данилевич (ІІМТ) —
бокс, м.с., призер чемпіонату України, член збірної команди України.
9. Леся Смолінг (ІГСН) — гандбол,
м.с., чемпіон Європи серед студентів, призер чемпіонату України,
член збірної команди України.
10. Юрій Бадан (ІКНІ) — спортивне орієнтування, к.м. с., призер чемпіонату України, член молодіжної
збірної України.
Крім цього, двоє спортсменівсаночників — Антон Дукач (ІКТА,
ІІ курс) та Володимир Бурий (ІКТА,
ІІІ курс) торік виконали норматив
майстра спорту України.
Найкращими тренерами і командами Львівської політехніки за минулий рік стали Анатолій Заверікін
(баскетбол), Ігор Тихий (настільний

| Світлина Наталі Яценко

роведення спортивного вечора у Львівській політехніці, на якому
зазвичай підводять підсумки роботи за минулий рік і нагороджують найкращих студентів-спортсменів та їхніх наставників, кілька
тижнів „висіло у повітрі“. Врешті-решт, коли ситуація в країні дещо
внормувалася, 26 березня вечір відбувся, поєднавши у собі спортивні
й художні виступи, розповідь ведучих про досягнення університету
й про важку долю Шевченка…

теніс), Володимир Оліярник (пауерліфтинг).
Нагороди за досягнення в Універсіаді студентів Політехніки
й Універсіаді серед професорськовикладацького складу отримали директори інститутів, подяку — студенти-спортсмени, які вже завершують навчання.

„Думи мої…“
Студенти-глядачі, які завітали на
спортивний вечір, щоб підтримати своїх колег, стали свідками поєднання спортивної видовищної
частини (а це виступи з аеробіки,
гімнастики, карате кіокушинкай)
і художньої (номер від народного
ансамблю танцю „Вірність“, бальні
танці). Особливу реакцію залу викликав виступ збірної команди зі
спортивної аеробіки під пісню на
слова Шевченка „Думи мої, думи
мої…“: сучасна обробка надала їй
динамічності і вмить розсіяла початковий скептицизм присутніх.
Жваво публіка реагувала і на вже
традиційно щорічний виступ каратистів. Захват викликали найменші спортсмени, які опановують
цей вид бойового мистецтва, —
їх стрибки, кидки, удари зривали
шквал оплесків. Завершальним
акордом став вихід усіх зі свічками
під журливу пісню „Плине кача“ —
таким чином було поставлено крапку у розповіді ведучих про життя
Шевченка, а також вшановано Небесну Сотню.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА

Спосіб
мислення нації

Другий
Президент
України

Уссурійський
тигр

Адміністративна одиниця
Англії

Давньоримський бог
торгівлі

Орган, що
розглядає кримінальні
справи

Горюча
корисна
копалина

Розмінна
монета
Лаосу
Політична самореклама,
імідж у
ЗМІ

Тихоокеанський
лосось

Тип російського
літака

Відоме
італійське вино

Бешкетник,
порушник
громадського
порядку

Дуже м’яка,
блискуча вовна
ангорської кози

Ріка в
Сибіру
Жителька острівної країни у півЗвуженнічноня дула Об’єдмислив- нання західній
ської
держав Європі
рушниці

Змішу- Найбіль- Статуя
вання
ший
у язичрізних музей
в ників,
сортів
Парижі
божок
вин
Озеро
у США і
Канаді

Геометрична
фігура

Корона
Папи
Римського

Дикий кіт
із Центральної
Азії

СередньоазійУдар
ський боксера
кефір
Найгабаритніший УдушлиТип
вий газ
ґрунту музичний
інстру(СО)
мент

Індійська
приправа, суміш
спецій
Штат
США
Крок у
танці

Американська
ропуха

Старовинна
французька
монета

Нелітаючий птах,
що є на гербі
Австралії
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Прізвисько поліцейського у США
Французький
автомобіль

Позиція у
шахах

Пружна частина
підвіски між
віссю і кузовом
автомобіля

Ім’я
друга
Гаррі
Поттера
Місто в
Криму

Штучна
мова на
основі
есперанто

Канцлер
Німеччини,
попередник
Ангели
Меркель

С

А Р

О Д Е Р

Настільна азартна гра

Бог
Сонця у Перський
давньо- цар VІ ст.
му Єгипті до н.е.

Рослина
з квітками, вітряниця

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 9

Землечерпальна
машина
Народне для догоспо- бування
дарство корисних
країни копалин
Котушка в
електричному колі
з великим індуктивним опором

Францу- Газ,склазький
дова
актор, частина
Фантомас повітря

И

Помічник
священика

Бог війни
у давніх
греків
Три
хвилини
у боксі

Японська
ниряльниця за
перлівницями
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 10
Горизонтально: 1. Сутана. 4. Рур. 7. Ага. 9. Армані. 12. Оріон. 13. Ікра. 14. Хомут. 15. Троль. 16. Орлі. 17. Сектор.
20. Екран. 21. Абакан. 24. Кір. 25. Ікс. 26. Смерека. 29. Димов. 31. Негатив. 34. Ягве. 35. Біном. 37. Апачі. 40. Ігор.
41. Кіто. 42. Холод. 45. Парад. 47. Штат. 49. Картина. 52. Рабле. 53. „Одіссея“. 56. Оже. 58. Ват. 59. Аларіх.
62. Катод. 64. Гітлер. 67. Гера. 68. Санки. 69. Номер. 70. Амон. 71. Верді. 72. Бентлі. 73. Ала. 74. Мис. 75. Жовток.
Вертикально: 1. Стікс. 2. Турок. 3. Архар. 4. Ремарк. 5. Роттердам. 6. Вітер. 7. Антонівка. 8. Адоніс.
9. Альфа. 10. Абрек. 11. Іліон. 18. ЕОМ. 19. Тур. 22. Ара. 23. Ази. 26. Соя. 27. Екватор. 28. Аді. 30. Масштаб.
31. Ніч. 32. Тагетес. 33. „Вир“. 35. Бах. 36. Око. 38. Пта. 39. Інд. 41. Кук. 43. Ода. 44. Директива. 45. Псевдонім.
46. Апо. 48. Туя. 50. Аул. 51. Тир. 54. Сет. 55. Ере. 56. Оренда. 58. Термос. 59. Ангоб. 60. Айран. 61. Хаскі.
63. Татри. 64. Гараж. 65. Ліміт. 66. Ранок.
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Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

1/8

1/16

450
350

220
250

110
200

50
150

24
100

Примітка: непряма реклама, ювілейні та інші
статті на замовлення — 50% від тарифів.

На обклад инці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.
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Виготовлення рекламного блоку
на замовлення
Незалежно від місця розміщення і розміру:
• реалізація ідеї замовника з використанням
матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку
матеріалів редакцією — 250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до
виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.
Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох публікацій
– 10% від суми замовлення.
Крайній термін подання реклами —
10 днів до виходу газети.
Адреса редакції:
79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (032) 258-21-33.
E-mail: info@polynet.lviv.ua

експрес-оголошення

Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток № КВ07561534, ви
даний Київським національним універ
ситетом культури і мистецтв на ім’я Хри
санфової Яни Володимирівни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська по
літехніка“ на ім’я Вишньовської Соломії
Михайлівни;
студентський квиток № 1302261, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Тарнапольського
Миколи Євгеновича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Ступак Ірини Богданівни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська по
літехніка“ на ім’я Вибрановського Віталія
Едуардовича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Рижія Володимира Ігоровича;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська полі
техніка“ на ім’я Дуб Софії Мирославівни.

ч. 11 [2851]
3 — 9 квітня 2014

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри технології біологічно активних сполук, фармації
та біотехнології ІХХТ Львівської
політехніки сердечно вітає з ювілеєм кандидата фармацевтичних наук, доцента

Наталію Леонідівну
ЗАЯРНЮК
Бажаємо міцного здоров’я, родинного щастя,
творчої наснаги та життєвого оптимізму на многії літа.
Гармонію щастя, добра і любові
Хай створюють дні неповторно чудові!
Удачами квітнуть усі починання,
Здійсняться всі мрії, надії й бажання.
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увага: конкурс!

Розроби
проект пам’ятника
Героям Небесної Сотні!
Колегія та профком студентів і аспірантів Львівської політехніки оголошує конкурс на найкращий пам’ятник героям Майдану. У Львові цей
пам’ятник постане на майбутній площі Героїв
Небесної Сотні.
Формат проекту: три візуалізації (аксонометрія,
перспектива), вид спереду, збоку, зверху.
За докладною інформацією звертатись у 235 ауд.
головного корпусу Політехніки та за телефоном:
(093) 594-90-67 Ірина Дмитришин.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
3 квітня — „Богема“ (опера). 18.00.
4 квітня — „Повернення Баттерфляй“
(балет). 18.00.
5 квітня — „Севільський цирульник“
(опера). 18.00.
6 квітня — „Білосніжка та семеро
гномів“ (балет, прем’єра). 12.00,
„Іоланта“ (опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
4 квітня — „Назар Стодоля“. 12.00, 18.00.
5 квітня — „Сватання на Гончарівці“.
18.00.
6 квітня — „Диво-квітка“ (прем’єра). 12.00.
8 квітня — „Криза“. 18.00.
9 квітня — „Бояриня“. 18.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
5, 6 квітня — „Він, вона, вікно,
покійник“. 18.00.
8 квітня — „Йов“. 17.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки

5 квітня — „Зоряний хлопчик“. 11.00,
фестиваль „Японська весна
у Львові“. 14.00.
6 квітня — фестиваль „Японська весна
у Львові“. 11.00.
8 квітня — „О восьмій вечора на
Ковчезі“. 11.00, „Наш Тарас“. 15.00.
9 квітня — „Зоряний хлопчик“. 12.00.

4 квітня — „Лісова пісня“. 18.30.
6 квітня — „Загублений хвіст,
або Як Вінні-Пух допоміг Іа-Іа“. 12.00,
„Стіна“. 18.00.
9 квітня — „Стіна“. 16.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
4, 9 квітня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
5 квітня — „Театр злочину“. 19.00.
6 квітня — „Забави для Фауста“. 19.00.

Камерна сцена

Перший український театр
для дітей та юнацтва

6 квітня — „Катерина“. 18.00.
8 квітня — „Арт“. 17.00.

4 квітня — „Русалонька“. 11.00, фестиваль
„Японська весна у Львові“. 14.00.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
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 — 2,00 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 140237.
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