освітній студентський тижневик
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ВАША ДУМКА

Які Ваші враження про Львів?
Після загострення ситуації в Криму перед тамтешніми студентами раптово постала складна
дилема — залишитись на півострові чи їхати геть. Якщо лишатись, чи брати російське громадянство, чи бути з українським
і вже там на правах „іноземця“
наражати себе на упереджене
ставлення чи навіть небезпеку?
Чи перевестися на „материкову“
Україну? І куди саме?..
Що не обрали б молоді люди,
їхнє життя вже ніколи не повернеться в ту систему координат, що існувала до військового
хаосу. Блок-постами від них
без зайвих церемоній відгородили чималий шмат їхнього
життя: десятки хлопців і дівчат
з різних областей України залишили в Криму альма-матер,
друзів, улюблені місця, а деякі
корінні острівчани — дім, з вікна якого вперше побачили
ясне рідне небо.
Загалом станом на 11 квітня до вишів по всій Україні перевелося
понад 300 кримських студентів,
інформувало МОН. Більше, ніж
сотню вже зарахували до КНУ
ім. Т. Шевченка. Дехто обрав
Львів, чи не найпопулярніші
Медуніверситет, ЛНУ ім. І. Франка і Політехніка.
Ярослав Філюк із Хмельниччини,
який перевівся у Політехніку
зі Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості,
ностальгує: на півострові — чимало друзів, знайомих, за три
роки все стало рідне; особливо
бракуватиме моря. Після кримського клімату третьокурсник
помалу звикає до вередливого
львівського, із російської мови,
якою вели навчання в Севастополі, перелаштовується на
українську. Тут, каже, викладачі, знайомі й одногрупники
добре ставляться, допоможуть,
підкажуть коли що треба.
Найбільше ж голова боліла
над тим, що не міг (як і багато
інших) отримати оригінали
документів у колишньому виші
(кримська і „материкова“ пошта не комунікували).
Продовження теми на 7 с.

Валентина Кодацька, студентка другого курсу Інституту
екології, природоохоронної діяльності та туризму
ім. В. Чорновола:

„Вразила доброта і культурний рівень“
У Криму, в Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості, мені видали б російський диплом. Я українка (з Дніпропетровська), навіщо він мені?.. В Україні нічого не вартуватиме, і в Європу
дорога буде закрита. А про Львів у моїх батьків гарні спогади, і в Севастополі чула добрі відгуки про Політехніку. Мені дуже важливо отримати
добрі знання. Загалом враження позитивні: я приїхала в середині квітня,
завідувач кафедри Мирослав Степанович Мальований відразу прийняв нас
із подругою, допоміг, пояснив усе. Такої турботи про студентів я ще не
бачила. Якось тут — в університеті, в місті — доброти більше, відповідний
культурний рівень. Допомагати нам почали вже навіть на вокзалі.
Емір Мамадалієв, студент третього курсу Інституту
будівництва та інженерії довкілля:

„Мені тут подобається“
Я навчався в Національній академії природоохоронного
та курортного виробництва в Сімферополі. З моєї групи,
потоку перевелося ще кілька людей, з інших факультетів
і груп — близько 30. Я з Ялти, але поїхав, бо не хотів мати
російський диплом (з ним міг би працювати хіба в Росії).
Довго не думаючи, написав листа в Політехніку. Вже ходжу на пари, складаю академрізницю; хотів би записатись і на військову кафедру. Мені тут
подобається більше, ніж у виші, в якому я навчався раніше (тут рівень навчання вищий, викладачі кращі), хоча і той теж був гарний.
Назли Бейтуллаєва і Наталія Ляшок, студентки першого курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Це дуже різка зміна“
Н. Б.: У Севастопольському університеті ядерної енергії
та промисловості ми навчались на напрямі „Метрологія, стандартизація та сертифікація“. Після референдуму я вирішила поїхати — рідні підтримали, відмовляли
хіба друзі (я з Білогірська, кримська татарка). Мені насамперед потрібна освіта, а потім все решта. До родичів
можна їздити через кордон.
Н.Л.: Я хотіла здобути освіту у Севастополі, тому що там
готують фахівців для роботи на АЕС, а на моїй рідній Рівненщині є атомна станція. Але мої мрії зруйнували… Після переїзду не могла зрозуміти, що зі мною відбувається.
Дискомфортно через таку різку зміну: нове місто, група,
викладачі… Ми ж перший курс: тільки почали вливатись
в університетське середовище — і за два тижні все настільки
змінилось! Ніби камінь кинули — і всі в різні боки!.. Місцевим у Криму, а їх більшість, нікуди дітися. Крім нас, ще
один хлопець зі Севастополя, покинувши метрологічну станцію, переїхав
з батьками до Києва. А от студентка з Рівненщини вирішила приймати російське громадянство.
Опитувала й міркувала Ірина ШУТКА
На першій сторінці — родина Олени Ваніної та Євгена Кучерова з Херсона.
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Лабораторія з новими можливостями

С

туденти Політехніки отримали інтелектуальну лабораторію
з теорії електричних кіл на кафедрі теоретичної та загальної
електротехніки ІЕСК. Її вже оглянув ректор університету Юрій
Бобало, директор ІЕСК Орест Лозинський, викладачі.
повідні схеми, — розповідає
завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Петро Стахів.
Коли представляли інтелектуальну лабораторію, професор
Сергій Рендзіняк проводив практичне заняття з електротехніки
для першокурсників ІКНІ, які
навчаються за напрямом „комп’ютерні
науки“. Розповідає студент Андрій Майорчак:
— Зараз ми знайомимося з роботою однофазових випростувачів
на прикладі двопівперіодної схеми
зі середнім виводом за допомогою
USB-осцилографа. На цьому обладнанні значно легше працювати, ніж
у попередній лабораторії, скажімо,
там було більше вимірювальних
приладів, а тут — лише один.
Як розповіла декан базової освіти ІКНІ Наталя Шаховська, важливо, що відтепер студенти можуть
моделювати схему і отримані роз-

| Світлина Ірини Мартин

До створення інтелектуальної лабораторії, що тривало три роки, спільних зусиль доклали науковці ІЕСК
та ІКНІ. Тут студенти зможуть проводити дослідження не лише з теорії електричних кіл, а й, наприклад,
електроніки, метрології, вимірювання електричних величин. Як зізнався директор ІЕСК Орест Лозинський, він був приємно здивований
тим, наскільки потужно вдалося обладнати нову лабораторію.
— Багато роботи щодо вдосконалення методичного і програмного забезпечення ще в перспективі.
Плануємо, наприклад, встановити
генератори, а це потребуватиме
додаткових затрат. Досі тут була
звичайна лабораторія, однак ми
її реорганізували і вдосконалили.
Насамперед йдеться про самі стенди. Відтак у лабораторії — дванадцять комп’ютерів, облаштованих
USB-осцилографами. Завдяки тому
студенти можуть досліджувати від-

рахункові дані порівнювати з первинними (тобто спочатку обирати
оптимальне значення параметрів
схеми, а потім проводити експерименти, порівняння тощо).
— Заняття проводитимуть двоє —
викладач і асистент, — каже один
з ідейників створення лабораторії
доцент Орест Гамола. — Найважливіше, що в цій лабораторії ми додали
комп’ютерне моделювання, всі вимірювальні прилади замінили комплексом комп’ютера й USB-оксилографа.
Отже, відтепер одне обладнання замінює декілька.
Ірина МАРТИН

знай наших!

Переможці олімпіад — львівські політехніки

В

Одесі і Харкові 23–25 квітня
пройшов II етап Всеукраїнських студентських олімпіад із різних спеціальностей. Політехніки,
які не побоялися у такий непевний
час взяти у них участь, повернулися додому з упевненою перемогою. А у Львові 26 квітня відбувся
I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

Найпочесніші сходинки —
у телекомунікаційників…
Магістри групи ІМЗм-11 кафедри
телекомунікацій ІТРЕ свої знання
демонстрували в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова з напряму „Телекомунікації“
та зі спеціальностей „Інформаційні
мережі зв’язку“ і „Телекомунікаційні системи та мережі“. Хоч конкуренція була чимала, вони таки стали

переможцями олімпіади. Отож, зі
спеціальності „Інформаційні мережі зв’язку“ переконливу перемогу
здобув Ігор Кузь: йому дісталося
перше місце. Третє місце у Руслана
Козловського. Найпочеснішу сходинку — перше місце у командному
заліку посіли Ігор Кузь, Руслан Козловський та Павло Гуськов.
Впевнену перемогу на студентській олімпіаді зі спеціальності „Телекомунікаційні системи та мережі“
здобув Зеновій Хархаліс. На третьому місці — Микола Шеремета. У командному заліку перемогли Зеновій
Хархаліс, Микола Шеремета та Назар
Василюк.

… Автомобілістів …
II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з електротехніки
для студентів неелектротехнічних

спеціальностей, який проходив
22–25 квітня у Національному технічному університеті „Харківський
політехнічний інститут“, теж приніс заслужену перемогу студентам
ІІМТ. Зважаючи на воєнний стан
у країні, в олімпіаді взяли участь
лише 30 студентів (із Рівного, Харкова, Львова, Одеси та Сум). Загалом право бути найкращими виборювало лише 10 команд. Оскільки
Львівська електротехнічна школа
є однією з найсильніших в Україні,
то зазвичай студенти-політехніки,
які щороку беруть участь у цьому
етапі змагань, здобувають на них
призові місця.
— Цього року студенти Інституту інженерної механіки та
транспорту, яким лекції з електротехніки читає доцент Василь КоЗакінчення на 4 с. m
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| Світлина Катерини Гречин

Переможці олімпіад —
львівські політехніки

m Закінчення. Початок на 3 с.

руд, готувалися до олімпіади дуже
відповідально, — говорить старший
викaладач кафедри теоретичної та
загальної електротехніки ІЕСК Наталія Мусихіна. — Приємно, що наші
старання увінчалися успіхом: Олексій
Осмак (АТ-31) посів на олімпіаді перше місце (на світлині праворуч), Олег
Попик (АТ-31) — на третьому місці
(на світлині ліворуч), Олександр Качур
(МП-3) — на четвертому (на світлині
в центрі). У командному заліку хлопці
мають заслужене перше місце.
— В олімпіаді такого масштабу
брав участь вдруге і до кінця не міг
повірити, що цього разу перше місце — у мене, — зізнається Олексій. —
Для нашої команди електротехніка не
є основним предметом, бо вчимося
на автомобілістів. Та коли треба було
взяти участь в олімпіаді, радо погодилися, бо електротехніка нас дуже
цікавить. Зрештою, це не лише наша
заслуга, а й викладачів: їм завдячуємо
зацікавленням цим предметом, адже
автомобілі мають складну електричну
систему, і без добрих знань електротехніки обійтися надалі ми не зможемо. Ми з Олегом навчаємося на кафедрі автомобілебудування, а Сашко —
на кафедрі механіки та автоматизації
машинобудування.

…І комп’ютерників
В Інформаційно-навчальному ком
п’ютерному комплексі Львівської політехніки 26 квітня пройшов I етап

Всеукраїнської студентської олімпіади
з програмування.
В ній взяли участь
студенти-комп ’ю
терн ики Політехніки та Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності, які
сформували 34 команди.
У підсумку —
всі призові місця
в олімпіаді вибороли політехніки.
І це не дивно, адже
університет посідає високий щабель
в галузі інформаційних технологій
серед вишів України. В цьому Політехніці дуже сприяють як висококваліфіковані викладачі, так і провідні
комп’ютерні компанії, які своїм коштом відкривають лабораторії, допомагають в організації і проведенні
занять, у профорієнтаційній роботі,
а їхні керівники в комп’ютерних інститутах часто очолюють державні
екзаменаційні комісії.
Цього разу переможців автоматично визначав непідкупний
комп’ютер. За його підрахунками,
найкращі результати показала команда NULP_Prime у складі Олександра Басалкевича (КН-33), Тараса
Теслюка (КН-44) та Ростислава Гутія (СІ-12). На другому місці команда NULP_R2–D2, яку представляли
Олеся Баловсяк (ПІ-11), Юрій Полиняк (ПІ-12) та Ярослав Марухно (ПІ14). А третє місце дісталося команді
NULP_STINGRAY, членами якої були
студенти Юлія Прач, Ярослав Паньків (КН-21) та Олег Гоян (ПІ-32).
Нагороди переможцям вручили
проректор із науково-педагогічної
роботи, завідувач кафедри програмного забезпечення ІКНІ професор Дмитро Федасюк та директор
інституту професор Микола Медиковський. Інтелектуали отримали
оригінальні подарунки і від провідних комп’ютерних фірм Львова — SoftServe, Epam, GlobalLogiс,
Eleks.
Катерина ГРЕЧИН

коротко
У МОН очікують ухвалення
Закону „Про освіту“ вже
у травні. Про це заявив
міністр Сергій Квіт. Він висловив надію, що закон про
вищу освіту ухвалять у травні
в другому читанні, після чого
буде проведена конференція
серед вчителів та експертів
з усіх регіонів України для обговорення основних пунктів
закону про освіту.
У Львівській політехніці обрали найкращих молодих
науковців року. За результатами 2013-го, в кожному
інституті університету визначено переможця конкурсу.
Крім дипломів та футболок
із логотипом університету,
17 молодих учених отримають
премії у розмірі 2 тис. грн.
Імена переможців конкурсу
шукайте на наших сторінках
у соцмережах.
У Києві відбувся Міжнародний фінал Чемпіонату
комп’ютерних талантів
„Золотий Байт“. На адресу
організаторів надійшло понад 8000 заяв від учасників
з України, Росії, Білорусі,
Казахстану та Естонії. У фіналі
змагалося 115 найсильніших
проектів, котрі оцінювали представники провідних ІТ-компаній України.
Об’єднуючою темою для всіх
проектів, котрі учасники
представили на конкурс, став
меседж „Змінюючи світ“. Журі
обрало переможців у 8 номінаціях. Гран-прі Чемпіонату —
тур в серце IT-індустрії Кремнієву долину (США) виграла
команда Studium (Олександр
Маломед, Максим Ющенко,
Гліб Скрипников) з Одеси.
Їхній проект „ModernLearn“,
використовуючи сучасні
технології, дозволяє замінити
друковані підручники та зошити на їх електронні варіанти та привносить у навчання
елементи гри (інтерактивні
завдання, система рейтингів
та нагород, віддалене навчання). Спеціальний приз
отримала команда з Естонії —
Andres Jakovlev та Iris Müntel
з проектом CodeOf.me.
За матеріалами інформагенцій
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технічний спорт

Роботи перевершують людину

У

цьому переконані студенти кафедри фотоніки
ІТРЕ Василь Шиндер і Дмитро Концевич, які здобули призові місця на III турі Міжнародних змагань із
перегонів автономних роботів Roborace, що відбувся
в Одеському національному технічному університеті.

Із десяти команд, які змагалися між собою, до фіналу ввійшли чотири, дві
з яких —зі Львівської політехніки. Таким чином,
команда Fotonika-2 (Дмитро Концевич, Ігор Кусий,
Богдан Сіромський) виборола друге місце, а команда
Fotonika-1 (Василь Шиндер,
Тарас Грабарський, Максим
Грицишин) — третє.
— Чому наші роботи
автономні? Бо людина не
бере жодної участі в їхньому управлінні, — роздумує Василь Шиндер. —
Машина сама обирає напрям, швидкість, повороти
тощо. Скажімо, моя їде на
двох датчиках, дивиться
прямо, „бачить“ стіни і таким чином орієнтується,
коли і куди вона мусить

повернути. Прикро
визнавати, але роботи
в багатьох речах перевершують людину, зокрема у швидкості реагування на повороти,
орієнтування на трасі.
— Ми працювали колективно, але
останнім часом почали
окремо і побачили, що так
продуктивніше. Намагаємося повністю опрацювати механіку, електроніку,
програмування. А консультує нас доцент кафедри Василь Татарин,
який є тренером науковотехнічного студентського
гуртка, — додає Дмитро
Концевич.
— Скільки часу потрібно на
виготовлення машинки?

— Приблизно два місяці, — каже Василь. — Багато часу забирає механіка, менше — електроніка
і програмування. Інколи
можна і за місяць зробити
машинку, але часто доводиться через інтернет замовляти запчастини. Скажімо, на далекоміри, які
виробляють лише в Китаї,
я чекав місяць.
Студенти вважають, що
в такій роботі не обійтися

без знань з електротехніки, програмування, цифрової техніки і,
звісно, вміння крутити
руками. Лише володіючи певними знаннями,
можна зібрати будьякий механізм. Змагання з робототехніки для
Дмитра Концевича і Василя Шиндера не перші — торік хлопці вже
брали участь у чемпіонаті, на якому хоча нічого й не вибороли, однак дебютували досить
успішно. На їхню думку,
участь у таких перегонах —
це насамперед нагода набратися досвіду, що згодом
дає можливість знайти цікаву роботу, адже системи
штучного інтелекту, попри
їхню популярність, ще мало
розвинені. Хлопці мріють
виготовляти роботів і літаючі апарати, які орієнтуватимуться в просторі.
Ірина МАРТИН

практичне заняття

Майбутні зварювальники на шахті
С
тудентське наукове товариство „Галицькі леви“, що діє при
кафедрі зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій ІІМТ, відвідало шахту „Зарічна“
державного підприємства „Львіввугілля“, що в Сокальському
районі на Львівщині. Метою поїздки стало ознайомлення зі
сучасним станом обладнання для видобування вугілля, заходів
безпеки при проведенні гірничих робіт.

Поїздку організувала завідувач кафедри Ганна Похмурська, а супроводжували нас асистент кафедри Іван
Хомич та інженер Олександр Лампіцький. Екскурсію на підприємстві
провів головний механік Олег Крупін та провідний інженер Ярослав
Куцяба. Ми побачили виробничий
процес видобування вугілля, ознайомилися з обладнанням, яке до цього
застосовують, а також різноманітні
зварні конструкції, що безпосередньо нас зацікавили як майбутніх фахівців у зварюванні. Ну і звісно, ми
зрозуміли, яка важка праця звичайного шахтаря.

Нашій групі також вдалося вивчити вплив роботи
шахтного барабана кліткового підйому на механічне
зношування, виникнення
корозійного зношування у
парових котлах, що застосовують
у ДКВР-6.5-13. Особливу увагу нам
зосередили на методах неруйнівного контролю, які застосовують
на цьому підприємстві. Провідний
інженер Ярослав Куцяба провів
практичну роботу з дослідження
повітрозбірника магнітопорошковим контролем на наявність тріщин
у зварних швах.

Вважаємо, що цією екскурсією ми
започаткували гарну традицію відвідувати різноманітні підприємства
та знайомитися з нашими майбутніми працедавцями.
Андрій КУЦЯБА,
Роман МИХАЛЬСЬКИЙ,
студенти першого курсу
магістратури ІІМТ
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святкове

Львівська академічна гімназія
відзначила 230-річчя

Ю

вілей від дня заснування
закладу в день св. Юрія —
патрона гімназії — урочисто відзначили в актовій залі
першого корпусу Львівської
політехніки.

Особливими іменинниками свята
почували себе 90 хлопців і дівчат —
учнів першого гімназійного класу.
Це не ті першачки, які ходять до
звичайної школи. Випускники початкової школи після чотирьох років
навчання вступають за конкурсом
у перший клас гімназії. Як і в армії,
вони присягу приймають не відразу.
Право на неї гімназисту треба ще заслужити сумлінним навчанням і доброю поведінкою. Складання присяги стало, мабуть, найхвилюючішим
дійством цієї урочистості.
Ректор Львівської політехніки,
голова опікунської ради гімназії
професор Юрій Бобало у вітальному
слові говорив не лише про яскраві
сторінки історії цього навчального закладу. Він зазначив, що нині

гімназія, зберігаючи і примножуючи славні традиції минулого,
перетворилася в непересічний науково-педагогічний і культурний
центр Львова, стала одним із провідних навчальних закладів міста.
Ректор побажав талановитому
колективові педагогів-новаторів
творчих злетів і професійних здобутків у науково-педагогічній царині:
— Засівайте в душах своїх вихованців зерна високої громадянськості й патріотизму, міцні знання,
аби проросли вони благодатним
врожаєм вагомих здобутків задля
України та її народу.
Юрій Бобало вручив нагороди
найкращим педагогам ЛАГ. Переможців і призерів міської, обласної,
всеукраїнської олімпіад та різних
міжнародних конкурсів відзначили
стипендіями „Приватбанку“ та Фундації приятелів Львівської академічної гімназії у діаспорі.
На думку директора гімназії Лесі
Юхман, найвагоміших успіхів у навчанні досягли учні випускних кла-

сів Святослав Пелешко, Ксенія Жукровська, Марта Грибик. Скажімо,
Ксенія здобула перше місце у конкурсі Малої академії наук України
(секція біології), а також виграла
конкурс корпорації „Інтел“ і поїде
до США захищати свою роботу.
Леся Юхман наголосила, що
об’єктивним критерієм успішності
учнів гімназії є, зокрема, той факт,
що за результатами ЗНО вона ділить
перше-друге місце зі Львівським
фізико-математичним ліцеєм, а сто
відсотків випускників гімназії вступають до вишів.
Прес-служба Національного
університету „Львівська політехніка“

клумба дружби

Німецькі квіти зацвіли у Львові
Т

| Світлина Катерини Гречин

орік Академічна гімназія підписала угоду про
обмін учнями із середньою школою із баварського містечка Фюрстенфельдбрук, що поблизу
Мюнхена, а цього року в гості до гімназистів уперше приїхали німецькі школярі.

Разом зі своїми підопічними (а їх було шестеро) до
Львова прибули інспектор
із питань вивчення англійської мови і відповідальна за міжнародні
зв’язки школи Доротея Кунц та вчитель англійської
мови й історії Елізабет Тоха-Ринг.
Тиждень, який провели гості у Львові,
запам’ятається їм
знайомством зі
старою частиною
міста, відвіданням
Шевченківського
гаю, вивченням
українських пісень
і танців, святкуванням Дня гімназії, знайомством зі
Львівською полі-

технікою й поїздкою місцями Золотої підкови.
На згадку про відвідини
Львова німецькі учні зі своїми вчителями та школярі
ЛАГ посадили перед гімназією дві клумби квітів. Якщо
гімназійна клумба заграла всіма барвами веселки,
красу яких береже лелека,
то „німецька“ висаджена
у двох кольорах: білому і синьому, що квітнуть на тлі
символічного баварського
дерева. До речі, квіти, висаджені коло гімназії, діти
привезли з Німеччини.
21 травня львівські учні
планують поїхати в Німеччину до своїх нових друзів,
де також проведуть тиждень і житимуть у їхніх
сім’ях.
Катерина ГРЕЧИН
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вибір курсу

Диплом чужої країни не потрібен —
потрібна перспектива
У Криму „як іноземці“?
Когось із Криму привабила добра
слава львівської освіти. Для когось
це — перспектива, адже ближче до
Європи. Та й спокійніше, ніж на сході України. Хтось, як третьокурсник
ІЕСК Ярослав Філюк, знайшов відповідну спеціалізацію в місцевому
виші: його спеціальність „Автоматизоване управління технологічними процесами“, хлопець планує працювати на АЕС в рідному Нетішині
на Хмельниччині:
— Про переведення почав думати після загострення ситуації в Криму, особливо після „референдуму“.
Нам сказали: або ви приймаєте російське громадянство, або вчитеся
в Криму як іноземці, за нашими правилами, і отримуєте російський диплом (спочатку ніби мали 4–5 курсу видавати український, але тепер
кажуть, таки російський). Плюс невідомо, на яких правах будеш вчитися. Мені цього не хотілося, та
й українське законодавство забороняє подвійне громадянство. Яка
перспектива залишатися в Криму?..
У корінних кримчан практично нема
вибору, бо в них там рідні. Але все
одно більшість із моєї групи вирішила перевестися. Загалом в нашому університеті більшість студентів
була за Україну: коли піднімали російський прапор (є відео), студенти
співали гімн України і пішли геть,
коли звучав російський. Там були
люди з Запоріжжя, Южноукраїнська, Луганська, Донецька… І тоді,
до речі, керівництво університету,
мабуть, знаючи про опозиційних
студентів, пропустило на територію вишу сторонніх осіб, хоч вхід
туди — тільки за перепустками: там
є два навчальні реактори, блок.

Назустріч тим, хто
„є і хоче бути українцем“
На початку цього тижня до Політехніки було зараховано 94 студенти
з Криму; до того часу загалом було
158 звернень. Проректор Політехніки Дмитро Федасюк розповідає:
— Це студенти таких вишів, як
Севастопольський національний уні-

верситет ядерної енергії та
промисловості (найбільше
1–3 курсів), Севастопольський національний технічний університет, Таврійський
національний університет
ім. В. Вернадського. Серед напрямів підготовки: управління інформаційною безпекою,
автоматизація та
комп’ютерно-інт е
гровані технології,
електротехніка та
електротехнології,
хімічна технологія,
комп’ютерні науки,
комп’ютерна інже- нерія, системна інженерія, радіотехніка. Ще
є студенти з Національної академії
природоохоронного та курортного
будівництва (архітектура, будівництво, також менеджмент, економіка
підприємства, гідротехніка), Кримського гуманітарного університету
(туризм, менеджмент), Кримського
університету культури, мистецтв і туризму (спеціальність „Музейна справа
і охорона пам’яток історії та культури“). Буквально кілька навчаються на
платній формі навчання, решта — на
бюджеті. Є кримчани, та більшість —
з материкової частини України (багато з Волині, Херсонщини, Одещини, Закарпаття). Основна мотивація:
вони є і хочуть залишитися українцями й обурені, як кажуть, загарбанням
Росією Криму, не хочуть отримувати
диплом чужої країни і російське громадянство, яке їм нав’язують.
Кільком кримчанам університет
відмовив через відсутність відповідного напряму підготовки в Політехніці, декому порадили вступити після бакалаврату. За даними
МОН, теперішні керівники освіти
в Криму гарантували, що надруковані за державний кошт українські
атестати вручать усім кримським
випускникам.

Адаптація:
„ліпше, ніж я думав“

Сам перехід кримчан до інших вишів
безпроблемним не назвеш. Були „перешкоди“ ще на півострові: від ство-

рення штучної академзаборгованості, невидачі документів
і до блок-постів у дорозі…
Щодо проблеми з документами, Політехінка зверталась із
відповідними листами
до вишів у Криму, зокрема й через одного
зі студентів.
Політехнікиновачки працюють за індивідуальними навчальними планами;
складають академрізницю (більшість мала б впоратися до 1 липня), до початку сесії матимуть право скласти ще й перший
модуль. Як зауважує Ярослав Філюк:
тут навіть ліпше, ніж очікував. Адаптуватись до нового середовища —
міста, мови, помешкання (в студентському гуртожитку), не такої
лагідної, як кримська, погоди — допомагають толерантні львів’яни,
назагал привітна атмосфера. Валентина Кодацька відразу помітила
контрасти між „добрішим“ Львовом
і рідним, дещо „озлобленішим“ Дніпропетровськом: тамтешній рівень
життя, важка робота й невідповідні
зарплати, екологічна ситуація радості життю не додають.
Студенти-кримчани можуть продовжити навчання в українських
вишах, дедлайну для переведення
нема, наголосила недавно голова
парламентського Комітету з питань
науки та освіти Лілія Гриневич. ВРУ
і МОН намагаються зробити умови
переведення й інтеграції кримчан
у навчальний процес якнайсприятливішими. Назустріч йдуть і університети: в КНУ ім. Т. Шевченка, можливо, відкриють факультет
кримськотатарської мови, в ІЕСК
Львівської політехніки, де вже навчається 33 студенти з Севастополя,
роблять все, щоб ліцензувати напрям
„атомна енергетика“. А Школа журналістики УКУ надасть 8 стипендій
особам із Криму, Півдня та Сходу
України на магістерські програми
з журналістики та медіакомунікацій.
Ірина ШУТКА
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до ювілею

Перший у Львові та Європі

С

еред студентів-політехніків побутує прикмета: якщо перед іспитом чи
заліком посидіти на містку Тульє, то це принесе успіх. Погожої днини
молодь полюбляє на цьому містку відпочивати. До 80-х років минулого
століття першокурсники після урочистої посвяти проходили по містку
Тульє. А тепер випускники у мантіях виходять ним у самостійне життя.

Почалося з реклами
Виявляється, цій звичній для нас
усіх 11,5-метровій арці цього року
виповнюється 120 років! Далекого
1894-го, коли вона з’явилася на території тодішньої Вищої політехнічної
школи, це був перший залізобетонний виріб не лише у Львові, а й у Європі, який з ініціативи та за проектом
професора статистики споруд і будівництва мостів Максиміліана Тульє
спорудила фірма Івана Левинського.
Тоді місток звели для промислової
виставки, фактично як рекламу нового матеріалу — залізобетону. Для
випробування міцності на місток
наклали мішки з піском заввишки
з будівлю головного корпусу. Через
рік подібну арку спорудили в Японії.
Сьогодні місток Тульє є гордістю не
лише Львівської політехніки.
— Залізобетон — це суміш бетону та металевої арматури. Бетон використовували ще тисячі років тому
у Месопотамії, Межиріччі. У Стародавньому Римі це був універсальний
матеріал. Тоді з бетону будували
все — і будинки, й акведуки, і дороги, до того ж, багато їх збереглося
донині. Складниками бетону є пісок
та грубший наповнювач — щебінь,
галька. А між собою їх за допомогою
води зв’язує матеріал, який виконує
роль клею. Колись використовували вапно, глину, гіпс та навіть
ґрунт. А у XІX столітті винайшли
цемент, і саме тоді розпочалася ера
залізобетону, — розповідає доцент
кафедри архітектурного проектування ІАРХ Ігор Гнесь.
Цікаво, що поєднати металеву
арматуру та бетон спало на думку
французькому садівникові Жозефу Моньє. Він саме шукав міцний
матеріал для садових діжок, адже
глиняні горщики легко розбивалися та кришилися. Звісно, садівник
навіть не міг припустити, що його
винахід невдовзі стане таким незамінним у будівництві.
Виявляється, бетон добре стискається, а арматура чудово працює
на розтяг. Тому коли їх поєднати,

то конструкція буде набагато міцніша. До слова, в залізобетонних
конструкціях використовують саме
сталь. Це зумовлене тим, що при
нагріванні чи охолодженні, тобто
при зміні погоди чи пір року і бетон,
і сталь однаково розширюються та
стискаються. Саме арматура обме
жує прогин конструкції.
Особливість залізобетону в тім,
що з роками він лише збільшує свою
міцність. Звісно, під дією вітрів,
води, морозів він може лущитися,
але якщо конструкція захищена від
води, то може простояти дуже довго.
Подейкують, що вся історія будівництва — це історія боротьби з водою:
що краще ми захистимо конструкцію
від вологи, то довше вона простоїть.

Дещо про будівничого
Про самого Максиміліана Тульє, на
жаль, маємо дуже мало інформації.
Польський інженер, уродженець
Львова, впродовж 1889–1925 років
керував кафедрою будівництва мостів Львівської політехнічної школи,
а в 1894 і 1910 роках був її ректором.
Тульє — один із авторів теорії залізобетону, розробників правил вико-

ристання залізобетону в будівництві
мостів, запровадив поняття фази.
Свій шлях до Політехніки розпочав
1871 року, вступивши до Львівської
технічної академії, однак наступного року перевівся до Віденського технічного університету, де 1876 року
закінчив факультет інженерії. Відтак
працював на Львівсько-Чернівецькій залізниці. Через два роки здобув
звання інженера, став викладачем
теорії будівництва мостів, будівельної механіки, штатним доцентом,
а з 1888 року — безплатним надзвичайним професором статики будівництва і теорії мостів, з 1893 року —
звичайним професором Львівської
політехнічної школи.
1902 року Тульє став доктором
Технічного університету у Празі.
Після I Світової війни долучився до
заснування Варшавської політехніки. Активний діяч Наукового товариства у Львові, від 1923 року —
сенатор Польщі, з 1929 року —
почесний доктор Варшавської
політехніки. Автор 29 підручників
та 183 наукових праць. Помер у день
початку ІІ Світової війни, 1 вересня
1939 року. Похований на Личаківському цвинтарі.
Свого часу декан базової освіти ІБІД
Петро Холод працював із зятем М. Тульє, професором Адамом Куриллом.
— Вони разом проводили наукові дослідження. Очевидно, Курилло
бував у Тульє вдома, познайомився
з його донькою, — роздумує Петро Федорович. — У цьому шлюбі
народився син. Онук Тульє свого
часу був доцентом Дублянського
сільськогосподарського інституту,
однак помер незадовго після свого
батька, можливо, 1983 чи 1984 року.
Правнук Максиміліана Тульє також
закінчив Політехніку, автомобільні
шляхи. Нащадки славного будівничого проживали у родинному будинку на вулиці Глінки.
Петрові Холоду запам’яталося,
що професор Курилло відгукувався
про тестя як про висококваліфікованого інженера, сильного й талановитого науковця, дуже строгого в родині. Це очевидно, адже
людина з іншими рисами навряд
чи могла би зробити такий поступ
в інженерній науці.
Підготувала Ірина МАРТИН
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наш календар

У скрутні хвилини донеччан
підтримали львів’яни

15 травня — Міжнародний день
сім’ї.
17 травня — День науки.
18 травня — День героїв.
18 травня — Міжнародний день
музеїв.

| Світлина Катерини Гречин

Пам’ятні дати

В

Інституті післядипломної освіти відбулася зустріч студентів із
групою громадських активістів та
журналістів Донецька.
У Львівській політехніці 7 травня побували донецькі активісти: журналіст,
правозахисник, член Національної
спілки краєзнавців України, директор Еколого-культурного центру
„Бахмат“, голова Донецької обласної
екологічної асоціації „Зелений рух
Донбасу“, кореспондент найстарішої
приватної газети Донбасу „Провінція“ Володимир Березін, голова Донецької обласної організації ВЕГО
„Мама-86“, організатор і учасник місцевих євромайданів, одна з провідних
громадських діячок, що переймається
питаннями екологічних ризиків при
видобуванні сланцевого газу, Галина
Олійникова та педагог, журналіст, філософ, історик, керівник Костянтинівського краєзнавчого об’єднання, член
Товариства ім. Олекси Тихого Ігор
Бредіхін. Гості зустрілися зі студентами курсів іноземних мов, економістами, працівниками ІПДО у Лінгвістично-освітньому центрі інституту вони
говорили про Донеччину, яка  ніколи
не була російською — від Дикого поля
до війська Запорізького, Василя Стуса,
Олексу Тихого, міркували, що робити,
аби Донбас зараз не став Росією тощо.
Мета зустрічі — розповсюдження позитивної інформації про Донеччину.
Зустріч пройшла в аудиторії Козацької слави, що є дуже знаково, бо
гості багато говорили про козацьку

Січ, про колишню автентичну українську територію, яку контролювали
запорізькі козаки, про культуру, традиції, людей і нинішню злободенну
ситуацію. Студенти дуже активно
спілкувалися з гостями, цікавилися
ситуацією на Донеччині й отримали
від них вичерпні відповіді.
— Ми активно стоїмо на українських позиціях, тому коли зелені
чоловічки захопили мерію та інші
об’єкти, стало зрозуміло, що нам залишатися в місті стає небезпечно:
сепаратисти вважали нас членами
„Правого сектора“, а нашу редакцію навіть підпалювали, — говорить
Ігор Бредіхін. — А оскільки Львівська
освітня фундація свого часу запрошувала нас, то скористалися цим і приїхали до Львова. Отак ми опинилися
у своєрідній еміграції. Згодом друзі
подзвонили, що нас розшукували
озброєні люди. Маємо надію, що згодом все налагодиться.
— Львівська освітня фундація
веде проект „Схід і Захід — разом!“,
тож у рамках цього проекту й працюємо, — додає Галина Олійникова, яка
приїхала зі своїм племінником Назарчиком. — Фундація допомагає нам
у цей важкий для нас час. Ми вже зустрічалися зі студентами УКУ (вони,
до речі, нас прихистили), з мистецькою молоддю міста, побували у міській раді. Програма у нас дуже насичена. Додому плануємо повернутися,
коли там зміниться ситуація.
Катерина ГРЕЧИН

15.05.1848 — скасовано панщину
в Галичині.
15.05.1854 — народився Іван Горбачевський, український біохімік,
гігієніст та епідеміолог.
15.05.1856 — народився український письменник Андрій
Чайкiвський.
15.05.1859 — народився Панас Саксаганський (Тобiлевич), видатний
український актор i режисер.
15.05.1969 — помер Антон Манастирський, український живописець.
15.05.1988 — почали виводити радянські війська з Афганiстану.
16.05.1648 — блискуча перемога
Богдана Хмельницького над польсько-шляхетськими військами під
Жовтими Водами.
16.05.1817 — народився Микола
Костомаров, відомий український
історик i письменник, один із засновників Кирило-Мефодіївського товариства.
16.05.1954 — вибухнуло повстання
політв’язнів у радянському концтаборі Кінґірі.
18.05.1876 — нечуваний в iсторiї
культури Емський указ про заборону української мови i літератури.
18.05.1902 — помер у Сибіру Павло
Грабовський, український поет.
18.05.1963 — померла Марійка Підгірянка, українська письменниця,
авторка творів для дітей.
20.05.1844 — народився Микола
Мурашко, український живописець i педагог, засновник київської рисувальної школи.
21.05.1471 — народився Альбрехт
Дюрер, німецький живописець,
рисувальник, гравер, теоретик
мистецтва.
21.05.1903 — народився Георгій
(Гео) Шкурупій, український поет
і прозаїк.
21.05.1991 — прем’єр-мiнiстр Iндiї
Раджив Гандi загинув вiд рук терористів.
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У 50 життя тільки починається

К

олись письменник Петро Павленко сказав: „Життя — це не прожиті роки, а ті дні, які затримала пам’ять“. Тобто найважливіші,
найяскравіші миттєвості. Із керуючим справами Львівської політехніки Романом Коржем ми перегорнули далеко не всі 50 сторінок його
життєвої книги.

— Знаю, Романе Орестовичу,
що Львівська політехніка —
єдиний запис у Вашій трудовий книжці. Очевидно, мріяли
про фах інженера-радіотехніка ще зі шкільної лави?
— Не буду, як кажуть,
прикрашати дійсність.
Після десятого класу
був на роздоріжжі. Річ
у тім, що у шкільні роки
я добре грав у футбол.
На час закінчення львівської школи № 64 (це на Левандівці) вже був
у складі футбольної команди „СКАКарпати“. Дуже сильна студентська
футбольна команда була тоді у Торгово-економічному інституті. І футболістам туди було значно легше
вступити. Але таких розумних знайшлося забагато і для мене місця не
було. Моїми улюбленими предметами у школі були математика і фізика.
Тому вирішив вступати у Львівську
політехніку, на радіотехніку.
— Вступили з першого разу?
— Так. Я добре вчився, мав хороший
атестат. Але мама вирішила мене ще
підтягнути з математики. І знайшла
цікавого репетитора. Ним виявився
випускник Московського державного
університету, тоді науковий працівник Інституту прикладних проблем
математики і механіки АН України
Петро Каленюк, нині директор нашого ІМФН. Мама приходила до нього
і казала: „Що ви зробили з моїм сином?
Він тепер хоче стати математиком…“.
— Думаю, що студентом Ви були
цілком успішним, а як потрапили
в науку?
— Це був другий курс. На одній із пар
викладач Володимир Павлиш поставив мені на тему лекції запитання.
Я не зміг відповісти. Стало соромно.
Підійшов до нього після занять і відповів. Очевидно, це приємно здивувало Володимира Андрійовича, і він
запропонував займатися з ним наукою
в лабораторії НДЛ-61. То була, як колись казали, кузня наукових кадрів. Загальне керівництво здійснював про-

фесор Володимир Коваль. З неї
вийшли теперішні професори
Федасюк, Лобур, доцент Фармага, інші науковці.
— Кого з викладачів згадуєте з особливою приємністю?
— Багатьох. Але, думаю,
ніхто не образиться,
якщо виокремлю Любов
Іванівну Закалик і Богдана Андрійовича Мандзія. Вони,
як ніхто, могли навчити студента
вчитися, а викладача — навчити викладати… У березні 1991 року захистив кандидатську дисертацію під керівництвом Володимира Павлиша.
— У Вашій трудовій біографії
є стрийський період…
— Це вже пов’язано з моїм особистим життям. Наступного дня після
сумнозвісного ГКЧП, яке сталося
19 серпня 1991 року, я зі своїм шкільним другом Олегом Лихачем (нині
заслужений артист України) поїхав
відпочивати у наш табір у Чинадійово. Там і познайомився з майбутньою
дружиною Галиною. Спочатку жили
в гуртожитку № 2, а потім переїхали до її батьків у Стрий. Електричку
Львів — Моршин згадую з ностальгією. Пасажирами її були і професори Політехніки, і головні інженери
львівських підприємств, і військові…
Під стукіт коліс вели цікаві розмови,
відзначали свята, дні народження.
Часом був такий стомлений, що прокидався у Моршині і змушений був повертатися до Стрия. Володимир Андрійович запропонував мені очолити
Стрийську філію Інституту підприємництва і перспективних технологій.
Саме мені випало будівництво нового
корпусу філіалу. Одного разу до Стрия
на оглядини приїхав тодішній ректор
Юрій Рудавський. Якраз тоді створювалися навчально-наукові інститути.
Юрій Кирилович запропонував мені
посаду декана базової освіти Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки. Наступна
кар’єрна сходинка — начальник на-

вчально-методичного управління. На
той час Юрій Бобало був уже першим
проректором. Ми з одного інституту,
контактували по роботі, але відтоді
почалася тісніша співпраця, тим більше, що наші кабінети були поруч —
аудиторії 205 і 206. Без жодних вагань
прийняв пропозицію Юрія Ярославовича, коли він вже став ректором,
обійняти посаду керуючого справами.
— Чесно кажучи, мені ця посада видається канцелярською, рутинною.
Робота з паперами…
— За кожним листочком справи —
живі люди, реальні проблеми, у які
треба зануритися. Один із моїх
обов’язків — забезпечення роботи
ректорату. А ще під моєю опікою —
коледжі. Починали з одного коледжу,
тепер у нашій структурі їх 7, невдовзі
буде восьмий… Та основна моя посада — доцент кафедри електронних
засобів інформаційно-комп’ютерних
технологій. Не полишаю викладацької і наукової роботи — читаю лекції, веду практичні заняття. Працюю
над докторською дисертацією під
науковим керівництвом професора
Андрія Пелещишина, тема якої відповідає вимогам часу.
— Я був вельми подивований, дізнав
шись, що Ви, батько, трьох дітей, ще
очолюєте батьківський комітет нашої гімназії. Є чимало батьків, яких
на збори не затягнеш…
— Та ми ж заради дітей і живемо! Спочатку очолював батьківський комітет
класу. Ми провели всі ремонти, організовували туристичні поїздки… І зараз живу повсякденними турботами
гімназії. Приємних клопотів у мене додалося: старша доня Христина-Марія
подарувала нам онучку, і я вже дідусь…
— Починали ми розмову про спорт.
Для того, щоб витримувати такий
ритм роботи, такі навантаження,
необхідна добра фізична форма…
— З великого спорту я давно пішов.
Але залюбки граю з сином у футбол.
А у великий теніс Богдан уже обігрує
мене… Не виключаю, що буду ще
грати за ректорат у волейбол чи міні-футбол. Кажуть, у 50 життя тільки
починається…
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ,
прес-служба Львівської політехніки
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цікава постать

Іконопис Остапа Лозинського —
єднання сучасного і традиційного

М

абуть, кожен, хто „жив“ Майданом і відстежував усі події від самого початку, пригадує,
як у час „лагідного“ Майдану львівські майстрихудожники створили образ Миколая, а потім різдвяну шопку. Одним із творців цього незабутнього
символу Різдва і єдності українців був художник,
іконописець, завідувач виставково-експозиційного сектора Національного музею у Львові
ім. А. Шептицького Остап Лозинський.

Львів’яни перед Великоднем мали нагоду оглядати персональну виставку
художника „Дорога“ —
ікони, присвячені темі
Страстей Христових. Ці
роботи особливі не лише
майстерністю, цікавим
відображенням, а й емоційністю. Як розповів
художник, у них відобразилися роздуми над усім,
що довелося переживати
впродовж складної зими.
Остап Лозинський —
автор та учасник багатьох
творчих проектів, серед
яких „На образ і подобу“, „Перехід“, „Мандри“,
10×10 „сто wIkon Львова“,
„Хліб“ та інші. Його роботи є у багатьох країнах
(Канада, США, Польща,
Італія, Татарстан, Росія).
— Займаюся не лише
іконописом, а й живописом, відеоартом та всім,
що цікаво — не обмежую
себе нічим. Із іконописом
знайомий змалку, хоча
свого часу був переконаний, що не працюватиму
в цьому напрямі, бо надто
багато хто створює ікони, — розповідає він. —
Та кілька років тому повернувся до іконопису,
який мене захопив. Цей
напрям творчості посприяв розумінню і художній
майстерності: спершу думаєш, що ти малюєш ікону, а згодом усвідомлюєш,
що не ти її малюєш, а вона
тебе творить.
Основний канон іконописання для мого спів-

розмовника — щирість,
справжність і традиція.
Тому в творчості йому
дуже близька галицька
ікона:
— Наша ікона, на відміну від російської, болгарської, балканської чи
грецької, завжди жива.
У тих країнах іконописці все робили за взірцем,
без власного, крім вміння, внеску. А галицькі
іконописці доволі легко
поводилися з рисунком,
колористикою, композицією, богословським
трактуванням. Позначалася близькість до Європи,
де зображення Бога було
вільнішим і відкритішим.
Кажуть, що Остап —
художник кількох кольорів. Його улюблені: червоний, чорний, сірий, білий
і всі їхні градації:
— Для мене ця колористика максимально
виразна і звучна. Добре
відчуваю колір, можу витворювати складні колористичні речі і свого часу
цим дуже захоплювався.
Та зараз значно цікавіше
„бавитися“ тонами і звучанням різних градацій
і тональностей сірого.
„Натхнення — це не
про мене“, — саме ця фраза чи не найбільше мене
спантеличила. Та Остап
має принцип — не чекати
моментів шаленого потягу до роботи, а перебувати
в постійному темпі творчості і тоді сама робота
є натхненням:

— Якщо сидіти і чекати музу, то нічого не будеш робити. Працюєш —
і в ході роботи з’являється
насолода від роботи, відчуваєш, що щось вдається,
що це добре — це натхнення, — переконаний він.
Іконопис на склі — це
ще один вектор роботи
митця. Разом із колегами
(Роман Зілінко, Сашко
Бриндіков, Уляна НищукБорисяк) займається відродженням традиції народного іконопису:
— У Галичині іконопис
на склі був дуже поширений (середина ХІХ ст.). Та
через появу дешевої друкованої продукції, а потім
і радянську заборону ця
традиція зникла. З колегами проводимо майстеркласи, малюємо, беремо
участь у виставках-ярмарках (європейська традиція
ярмаркування в Галичині
була популярна здавна).
У народній іконі стараюся
бути послідовником давніх
майстрів (існували цілі родини, але збереглося лише
одне прізвище — родини
Німчиків). Традиція прийшла до нас із Європи (Німеччини, Чехії, Польщі).
Цікаво те, що українську
ікону на склі вважають
однією з найкращих у Європі. Загалом для мене
образ на склі — найбільш
„іконна ікона“. На мою
думку, ікона на склі, яворівська іграшка, дереворити мали би бути візиткою
Галичини, а не китайські
магніти, дзвоники.
Улюблена тема творчості художника — людські стосунки. Іконопис
Остап вважає теж побудовою моделей поведінки (Ісус прийшов до нас
у людській подобі, тож
можна говорити про людсько-божі стосунки):

— Головна ідея моїх
робіт полягає у діалозі
з глядачами. Пишу про те,
що для мене важливо в той
чи інший момент. Завжди
намагаюся вкладати певні
контексти, і якщо люди їх
відчитують, то приємно,
якщо ж ні, значить, я щось
неправильно роблю. Для
мене головне у сприйнятті мистецтва — правдиве
зерно, навіть якщо є якісь
технічні огріхи.
Улюблені митці Остапа Лозинського: Новаківський, Труш, Сельський,
Патик. З європейців — Ель
Греко, Матісс (простий,
але в тій простоті є стільки роздумів, вмінь, що це
шалено захоплює). Серед
сучасних художників подобаються: Петрук, Сорока, з молодих — Мовчан,
Смага, Нищук-Борисяк.
— Хоч мій іконопис
є сучасним трактуванням образу, іконографії,
все ж таки він має класичну основу. На мою думку,
проблема в тому, що багато людей не розуміють
поствізантійську, давню
українську ікону. Важливо
„викорінити“ сприйняття
образка, з чужонасадженою солодкавістю — гарна Бозя в голубенькому
одязі, з голубами і квітами. Це все гарно, але не
глибинно і не характерно
для нас. Поствізантійська
ікона, з її деформаціями,
символікою, кольором
і змістом, дає глибше прочитання і розуміння образу Бога.
Наталія ПАВЛИШИН
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„С

аме такі люди мають приходити
у наш внутрішній світ у час війни“ —
розпочала автор проекту „Від книги до
мети“ Ірина Фаріон „унікальну зустріч із
унікальним гостем“ у Політехніці 8 травня.
Доктор богослов’я, мистецтвознавства,
філософії, професор Київської православної
богословської академії Дмитро Степовик
презентував у Львові працю „Наслідуючи
Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко“

П’ятьох сміливців, які витягали людей з-під куль 20 лютого на Майдані нагородили
Орденом святого Юрія. Андрія Седлера, Ігоря Фльорка,
Павла Дьокіна, Миколу Притулу та Ігоря Галушку „охрестили“ Янголами Інститутської.
Андрій Седлер (20 років)
навчається в Інституті підприємництва та перспективних
технологій Львівської політехніки.

Дмитро Степовик:
відкриваємо віруючого
в Бога Шевченка
Дмитро Степовик є відомим дослідником давнього українського, також
болгарського образотворчого мистецтва, творчості сучасних українських мистців. 47-й рік він в Інституті
мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Рильського НАН
України, 22-й — у Київській православній богословській академії. Автор
41 друкованої праці, вчений,
якого знають на різних континентах. Має слушність
Ірина Фаріон: це „не просто
джерело знань“, а „скарбниця
духовності“, з якою „не маємо права розминутися“.
Відповідний тон зустрічі
задав ансамбль церковного
співу „Калофонія“. Від імені
ректора Політехніки гостя
з Києва привітав проректор Богдан
Моркляник. Владика Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій (Рудюк) — свого часу учень Дмитра Власовича, один із рецензентів „Наслідуючи
Христа…“— наголосив: продовжуючи
справу діаспорних дослідників, зокрема митрополита Іларіона (Огієнка),
Дмитро Степовик подає нове прочитання Кобзаря, альтернативне до
стереотипного радянського — ніби
Шевченко не був віруючим. Випадкова брошура в такому дусі, та й загалом
пропаганда стала однією зі спонук
взятися за рідкісну, майже неопрацьовану у шевченкознавстві тему. Розуміючи, що найліпше протистояти брехні
спроможне писане слово, Д. Степовик
підготував і до 200-річчя від дня народження Кобзаря видав книжку.
Автор допомагає нам пізнати Т. Шевченка як віруючу людину. „Справжній
Шевченко“ відкрився йому в епістоля-

рії, повістях. Він з’ясовує, як „вихований
у бур’янах звичайним хлібом-водою“
хлопчик, з дитинства особливо цікавий
до світу, пізнав Одкровення Боже, як
першим у свій непростий час прикликав Бога на допомогу українському народу, як своїм життям, устремліннями
і творчістю наслідував учення Христа.
Свідчення поетової віри — добре знання і майстерні переспіви
псалмів, старозавітних книг,
втілення християнського духу
в художніх творах (наприклад,
поема „Марія“), листах (лист
до Анастасії Толстої дуже нагадує акафіст до Пресвятої
Богородиці), відвідини служб
у каплиці на території Новопетровського укріплення під
час заслання. Тобто Т. Шевченко „був не тільки віруючою, а й уцерковленою людиною“.
Видання гарно оформлене: тверда обкладинка, золоте тиснення,
ілюстрації (роботи класика Василя
Касіяна, сучасних мистців, зокрема львівського іконописця Андрія
Дем’янчука). Книжку у 2013 році надрукувало „Видавництво імені Олени Теліги“, з яким Дмитро Власович
співпрацює давно. На черзі — й інші
його праці, розповіла директор видавництва Інна Білолипецька. До
речі, Д. Степовик також є редактором
усіх образотворчих томів нового академічного Повного зібрання творів
Т. Шевченка у 12 томах.
У Львові, до слова, тему не завершили: найближчим гостем проекту,
влітку, має бути автор книжки про
Д. Степовика Микола Тимошик.
Ірина ШУТКА

Львівська облрада проголосила 2014–2015 роками
Святого Вселенської церкви
папи Івана Павла ІІ, а також Андрея Шептицького
та Блаженного Климентія
Шептицького. У 2014 році
вшановуватимуть проголошення святим Івана Павла ІІ,
70-ті роковини відходу у вічність Андрея Шептицького та
145-річчя Климентія Шептицького. У 2015 році відзначатимуть 150-річчя уродин Андрея
Шептицького. Львівській ОДА
доручено розробити план заходів щодо святкування року
Шептицьких та Івана Павла ІІ.
8 травня до пам’ятного хреста
на подвір’ї сумнозвісної
тюрми на Лонцького зійшлися люди, щоб покласти
квіти та запалити лампади у пам’ять про численні
жертви нацистського тоталітаризму. Разом із представниками громади Львівщини
на скорботному заході були
присутні голова Львівської
облдержадміністрації, голова Львівської обласної ради
та міський голова Львова,
керівники силових структур
та національних культурних
товариств.
У студентських храмах щодня
впродовж травня відправляють Молебень до Богородиці
(Маївки) за мир та єдність
в Україні. Церкви бл. свщмч.
Олексія (Львівська політехніка) та св. Володимира
(Лісотехнічний Університет)
запрошують усю студентську
молодь Львова у понеділок —
п’ятницю о 19:00; суботу — неділю о 17:00.
За матеріалами інформагенцій
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візуалізація

УАД ТБ: в ефірі львівські студенти
І
нтернет-телебачення в ХХІ столітті — не дивина. Щоб створити
канал, не потрібно навіть власного сайту: вистачає зареєструвати
його в найпопулярнішому відеохостингу YouТube. Таким шляхом ще
до першого ефіру „Громадського ТБ“ пішли студенти Української академії друкарства у Львові — їхні „УАД новини“ стартували 24 жовтня
2013 року. Вже через півроку команда УАД ТБ отримала ефірний час
для молодіжних підсумків тижня у програмі „Доброго ранку, Львове!“
на ТРК „Львів“. Докладніше про студентське телебачення нам розповів один із його засновників Олександр Благий.

— Олександре, з чого ж почалося УАД ТБ?
— Наприкінці минулого навчального року навколо цієї
ідеї згуртувалися кілька членів студентського профкому
Української академії друкарства. Ми обговорили її між
собою, нас підтримало керівництво вишу… Влітку —
на початку осені відзняли
й змонтували кілька цікавих
сюжетів про основні події,
які стосувалися студентства,
а в жовтні вже стартували
в YouТube з першим випуском
„УАД новин“. Наші новини
починаються заставкою, на якій їде
37-а маршрутка — єдина, якою можна добратися до головного корпусу
УАД на вулицю Підголоско. Потім
все, як у класичних новинах: студія,
ведучі, короткі репортажі. У жовт
ні наш ректор Богдан Васильович
Дурняк привітав створене УАД ТБ на
урочистій лінійці, під час якої в головному корпусі ввімкнули великий
плазмовий телевізор, встановлений
з його ініціативи. Відтак, щовівторка з 11.50 до 12.10 там можна переглянути наші щотижневі новини
або спецвипуски, які ми робили про
Євромайдан чи студентський візит
до Донецька. Ще думаємо про студентську кулінарну програму: хочемо показати, як харчуються студенти в гуртожитку, як без мами й тата
вчаться кулінарити. Думаю, ця ідея
буде втілена наступного навчального року.
— Вже майже місяць, як УАД ТБ можна побачити не тільки в інтернеті,
але й по телевізору. Як вам вдалося потрапити до „Доброго ранку, Львове!“?
— Якось на зустрічі мера Андрія Садового зі студентами в УКУ я розповів йому про нашу ініціативу і запропонував посприяти створенню
якісного студентського телебачен-

ня у Львові. А також висловив думку, що ми могли б співпрацювати
з обласним телеканалом. У Львові
є 23 вищі навчальні заклади, в яких
навчаються 100 тисяч спудеїв. Так
само, як ми, розповісти про свої
справи, про події, які їх зацікавили, можуть студенти різних вишів.
Свій YouТube-канал вже має на
сьогодні факультет журналістики
ЛНУ ім. І. Франка; навчальна студія з дуже добрим обладнанням діє
в УКУ. Це все добре, але якщо студенти об’єднають зусилля, то ще
більше мешканців області зможуть
побачити нас і почути нашу думку
по телевізору. Мер посприяв тому,
щоб цією ідеєю зацікавилися на ТРК
„Львів“. Я зустрівся з їхнім керівником, і від 17 квітня маємо по кілька
хвилин у програмі „Доброго ранку,
Львове!“. Транслюємо трошки інакше змонтовані новини, ніж ті, які
традиційно щотижня з’являються
на YouТube. Стараємося представляти думки студентства загалом,
а не лише УАД. Але якби свої змонтовані відеосюжети для ТРК „Львів“
надавали студенти інших вишів,
то, я впевнений, наш випуск новин
був би кращим, всебічним. Закликаю
всіх долучатися, бо вірю, що молоді
є що сказати.

— У вас велика команда? З якою технікою працюєте?
— Над УАД ТБ працює з десяток студентів-аматорів. У нашій академії не
навчають ні журналістів, ні репортерів. Серед нас технологи, механіки, редактори — різні спеціальності
галузі поліграфії. Ми — звичайні
студенти, і не приховуємо, що наша
студія — це аудиторія, в якій стоїть
банер, а перед ним стіл і звичайні крісла. Нещодавно ми
замінили великий мікрофон
у „студії“ на маленькі, що зачіпаються до одягу ведучих. Але
монтажеру досі доводиться добре попрацювати, щоб забрати
ехо, бо приміщення велике.
Знімаємо на власні фотоапарати. Багато студентів зараз
стараються трошки підзаробити (фотографують молодят,
наприклад), тому в них є добра
техніка. Репортери УАД ТБ —
це Анастасія Дричик, Ірина
Щербій, Ірина Куць та Юрій
Кокотюха. Я і Ніна Білаш —
ведучі, але часом „перетворюємося“
на репортерів. Ніна „підпрацьовує“
в нас ще й редактором. Власну рубрику про студентське життя і молодіжні цінності під назвою „Student like
you“ робить Костя Стащак. Монтує
Сергій Грищук, а знімають Олесь
Кучерявий, Віталій Солопчук та Віталій Конарєв. Можна сказати, що
всі — самоуки. Але навіть медіакритик та журналіст Отар Довженко, до
якого я звертався за порадами щодо
дальшого розвитку УАД ТБ, зазначив, що наша безпосередність якраз
і привертає увагу. Нам ніхто не розказує, як має бути, не нав’язує шаблонів, тому ми інтуїтивно показуємо
так, щоб було цікаво насамперед нам
і нашим друзям, ставимо популярну
на сьогодні драйвову музику, скорочуємо сюжети. Зараз з’являються деякі проблеми з … одягом: щотижня
ведучі мали б його змінювати, але,
до прикладу, я на стипендію не можу
собі дозволити десятки різних сорочок та футболок. Доведеться шукати магазини одягу, які б погодилися
позичати нам одяг. А ми робили б їм
рекламу. Як бачите, берешся ніби за
одне, а в процесі мусиш навчитися
багато різного.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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У пошуках красунь

У

Технологічному коледжі Львівської політехніки навчається
багато гарних дівчат, а котра ж із них
най-най? Це і вирішили з’ясувати
самі студенти за допомогою студентського профкому на чесному
змаганні „Міс коледжу-2014“.

Свято вроди і грації мало відбутися на
День закоханих, але оскільки настрій
країни на той час не сприяв подібним
атракціям, то захід відтермінували аж
до весни. В актовій залі першого корпусу коледжу 29 квітня зібралось багато
охочих повболівати за своїх одногрупниць, знайомих, які зважились взяти
участь у конкурсі і з хвилюванням готувалися до виходу на сцену. На вході до
зали всім роздавали голосувальні листки, куди треба було вписувати номер
красуні, яка найбільше сподобалась.
Голосувати можна було і в інтернеті…
Вже перший вихід дівчат визначив
серед них фаворитів. Зміна маленьких
чорних суконь на національні строї не
надто вплинула на перші оцінки журі
учасниць конкурсу. Виходи, представлення себе урізноманітнили три
цікаві завдання: приготувати з ковбаси, маслин, салату, зелені й хліба
красиві бутерброди, перевтілитись
у ретро-образ та розумно, оригінально, по-ораторськи розкуто відповісти
на запитання ведучих. Якщо з кулінарією й акторством дівчата доволі легко дали собі раду, то інтелектуальний
конкурс виявив їхню розгубленість —
прості запитання, які часто задають
претенденткам на міс на всіх конкурсах, як от про заповітну мрію, витрачання великої суми грошей, можливі
президентські реформи, викликали
або відповідь „не знаю“, або плутано-штамповані сентенції. Поза тим,
це не зіпсувало загальне враження,
адже всі десять сміливиць (треба зауважити, що спершу на оголошення
про конкурс відгукнулося лише двоє
чи троє студенток, тож його організаторам довелося звертатись до
старост, аби ті активізували процес)
старались упродовж двох годин переконати і глядачів, і журі, що „красива
жінка — насолода для очей“.
Після жартів ведучих — Макса Бєляка й Христини Мудрик, пісенних виступів-перебивок Ольги Хамуляк, Ореста
Гапаляка, Насті Кочетової, Світлани
Момоток, Романа Гучка настала доленосна мить — важкий вибір тої, хто

має одягти на голову корону міс. Журі
у складі голови — торішньої „Міс Політехніки“ Оксани Нарепехи, а також
випускника коледжу, фотографа Андрія
Гудзя, голови студентського самоврядування коледжу Андрія Остапика, учасника команди КВН „Маніфест“ Василя
Гуча й авторки цих рядків довго радилось
і нарадило: кожна красуня приваблива по-своєму — хтось завдяки вмінню
усміхатися, а хтось — залишатись природно неусміхненою, хтось через вміння
правильно ходити (велика заслуга у тому
хореографа-постановника конкурсу
Оксани Харак), а хтось — через вперту
впевненість, що „я — найкраща“…
Отож, у підсумку титули було роздано так: „Міс грація“ — Вікторія
Самардак, „Міс україночка“ — Анастасія Морикишка, „Міс інтелектуальність“ — Вікторія Ленчик, „Міс ретро“
(неповторна Марлен Дітріх у циліндрі) — Марія Дяченко, „Міс артистичність“ — Анна Токар, „Міс оригінальність“ — Таїсія Рожкович. Другою віце-міс стала Юліана Мельник,
першою — Надія Плешинець (вона —
і „Міс глядацьких симпатій“), інтернет-симпатією — Анастасія Косандяк.
Ну і — лунають оплески та переможні
фанфари — Міс коледжу — представниця юридичного відділення, життєрадісна й енергійна, завжди усміхнена
й цілеспрямована — Соломія Книш.
Кожна красуня отримала призи —
квитки на „Міс Львова“ й сертифікати
„Космо“. Були й квитки в „Аква-парк“,
торти — всі нагороди придбано без
допомоги спонсорів, винятково за рахунок членських внесків студентської
профспілки.
Наталя ЯЦЕНКО

коротко

15 травня у Львові стартує
ХХХІІІ Міжнародний фестиваль музичного мистецтва
„Віртуози“. Фестиваль триватиме до 8 червня. За цей час
відбудеться 25 концертів. Програма охоплює різноманітний репертуар: від камерної
музики до великих вокально-симфонічних полотен, від
бароко до джазу, від музики
західноєвропейських класиків до творів метрів сучасної
української музики.
Львів боротиметься за
титул „Місто літератури
ЮНЕСКО“ — Львівська міська
рада подаватиме заявку на
участь у конкурсі від всесвітньої організації. Подання
Львова вже схвалили Дублін,
Единбург, Норвіч, Мельбурн
та Краків. Підтримала Львів
і низка українських організацій. Ставши „Містом літератури“, Львів увійде до літературних туристичних маршрутів.
З середини травня вокальна
формація „Піккардійська
терція“ об’їде з концертною
програмою „Найкраще“
майже десяток міст Східної та Південної України.
У гастрольному графіку гурту — Полтава, Суми, Луганськ,
Донецьк, Маріуполь, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кривий
Ріг та Миколаїв. Двогодинна
програма піккардійців — це
пісенна мандрівка 22-річною
творчістю колективу, різножанровою та багатогранною.
Спеціально для концертного
туру гурт дав друге життя
пісням „Гуцулія. Тіні забутих
предків“, „Вперто іди“, „Туман
яром“. . . Крім цього, відбудеться кілька прем’єр на вірші
Тараса Шевченка.
„Міс Львів-2014“ стала
19-річна Андріана Хасаншін,
третьокурсниця правознавства Львівської політехніки.
Найгарніша дівчина Львова
має музичну освіту, багато
років займалася танцями, два
роки тому почала вчитися
у модельному агентстві. Після
перемоги Андріана розпочала
підготовку до всеукраїнського конкурсу краси.
За матеріалами інформагенцій

ч. 15 [2855]
15 — 21 травня 2014

КУЛЬТУРА

15

особливі вітання

Листівки, які дивують
Д

о доброго звикаєш швидко. Але буває таке щось особливе, що справді
дивує, хоч трапляється періодично. Так із листівками від Видавництва
Львівської політехніки: двічі на рік — до різдвяно-новорічних свят та Великодня видавці вміють створити якийсь новий маленький картонний сюрприз, який, витягнувши з конверта, отримувач має ще скласти своїми руками,
а відтак самому довершити вичакловування передсвяткової атмосфери
в своєму кабінеті або вдома. В останню суботу травня працівники Видав
ництва відзначатимуть своє професійне свято. Вітаємо їх першими, розкриваючи таємниці „майстерні“, де матеріалізуються у папері ректорські
вітання від Політехніки та народжуються чарівні листівки-конструктори.

Чого в книгарнях
не знайдете
— Видавництво Львівської політехніки давно
вітає власними листівками ректорат, науковців та
різні підрозділи університету з Різдвом та Великоднем. Спочатку вони
були традиційні, зігнуті
вдвоє, різних розмірів.
Але щороку наш директор
Іван Паров’як і ми самі
підіймаємо планку, намагаючись виділитися на
ринку подібної продукції й приємно здивувати
політехніків. Особливі
листівки-конструктори,
яких не знайдете в мережі наших книгарень, уже
кілька років створюємо
тільки для працівників
університету. А ті традиційні листівки 2013 року
перед Великоднем уперше вирішили продавати в наших книгарнях.
Стараємося, щоб і вони
були оригінальні. Якщо
це листівка на основі фотографії, то створюємо
композицію, фотографуємо, а потім із допомогою
комп’ютерних програм
зображення опрацьовує
дизайнер. Деякі листівки
малюють наші художники, — розповідає керівник відділу дизайну Уляна Келеман.
Третій різновид своїх
листівок видавці називають „ректорськими“, бо
саме ними професор Юрій
Бобало від імені Політехніки вітає зі святами колег

із інших вишів. Їхній дизайн із запропонованих
художниками варіантів
він щороку вибирає сам,
іноді пропонує якісь свої
доповнення. Зрозуміло,
що такі вітання також не
продаються.

Як народжуються
привітання
Відтак, кожна листівка,
особливо листівка-конструктор, — результат
роботи багатьох людей.
У відділі дизайну під керівництвом пані Уляни
працюють двоє дівчатхудожників: Анна Христонько та Маріанна Рубель-Кадирова. Ще один

художник-дизайнер, яка
активно долучається до
творчої роботи, — Ірина
Шевчук із відділу маркетингу. Щороку вони
працюють над створенням особливих листівок
політехнікам: діляться
ідеями, напрацьовують
варіанти, радяться з технологами, які надають
конкретні поради щодо
матеріалів, із яких може
бути виготовлене те чи
інше паперове вітання,
з друкарями, які знають
можливості друку. Зго-

дом на загальній нараді
з керівником вибирають
найкращу та найреалістичнішу пропозицію для
втілення. Бо задум, зізнаються художники, може
бути дивовижним, але
не завжди на ринку знайдуться матеріали, необхідні для його втілення.
Нескладною має бути
і логіка „конструктора“,
адже інструкції на листівці не напишеш.
— Цього разу, наприклад, усе починалося з ідеї, що листівка до
Великодня має бути водночас паперовим упакуванням для справжньої
писанки, яку дарують на
Великдень своїм близьким. Потім я подумала, що
цей пакуночок міг би й сам
виглядати як повноцінна
паперова писанка. Відтак, на моєму паперовому
яйці — орнаменти різних
регіонів України: Сходу,
Заходу, Півдня та Півночі. Ця писанка об’єднує
Україну, що дуже актуально й символічно сьогодні.
Всі орнаменти я малювала від руки. Їхнього значення не досліджувала,
лише відслідковувала,
щоб належали до певного регіону, — пояснює
свій задум авторка цьогорічної 3D-листівки Аня
Христонько, яка працює
у видавництві з вересня
минулого року, здобувши
перед тим фах графічного
дизайнера в Інституті архітектури Львівської політехніки.

Сьогодні писанки,
завтра атоми…
Не дивно, що від цікавої
творчої роботи з листівками до ілюстрування
й оформлення серйозної
наукової літератури, над
якою найчастіше працює
видавництво університету,
художникам-дизайнерам
перейти не завжди легко.
— Торік у нас до Великодня був картонний кошичок, у який можна вкласти писанку. На новорічноріздвяні свята ми вітали
політехніків святковими
зимовими 3D-панорамами
Львова. Коли маєш свободу, то фантазувати легко.
Але наше видавництво
спеціалізується на науково-методичній літературі,
тому нам, гуманітаріям,
малювати на теми хімії, фізики чи робототехніки не
завжди легко. Новаторські
ідеї до наукової літератури наразі не пропонуємо.
Думаю, не всі зрозуміють.
Деякі науковці відразу повідомляють нам, що і де
має бути зображено в їхній
книзі. Тож потребуючи для
творчості певної зони свободи, частіше маємо умови
тісної клітки. Підібрати
ілюстрації буває важко ще
й тому, що гуманітаріям
не завжди легко зрозуміти зміст науково-методичної літератури. Тому
обов’язково спілкуємося
з авторами, — зазначає
Уляна Келеман.
Анна ГЕРИЧ
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

ч. 15 [2855]
15 — 21 травня 2014

тет-а-тет

Дівчина з м’ячем, відповідальна
за результат
С

тудентка четвертого курсу ІГСН Леся Смолінг, член молодіжної збірної України
з гандболу, кандидат у національну збірну, за підсумками спортивних досягнень
минулого року потрапила у десятку найкращих студентів-спортсменів Львівської
політехніки. Вона грає у гандбол з другого класу, шість років — професійно. Нею
пишається і львівська команда „Галичанка“, яка посіла торік друге місце у суперлізі, що дало змогу Лесі отримати звання майстра спорту (тренер — Василь Козар),
і команда Політехніки (тренер — Валентин Літовцев).
якщо двоє-троє працювало над тим, щоб стягнути
гравців і вивести тебе на
ударну позицію, а ти не
забиваєш, то відразу йде
контратака, треба бігти
в захист, і сили, отже, даремно втрачені.

— Валентин Літовцев
дає мені свободу дій, під
час гри підказує тактичні
дії, — порівнює спортсменка тренерські підходи
до неї у командах.— Мені
трохи важко хіба через
розбіжності: Василь Козар акцентує увагу більше
на захисті, на індивідуальних діях, а Валентин
Літовцев — на командних,
нападі, комбінації. Хоч
загалом це неважливо,
бо основне — перемога,
у будь-який спосіб досягнення мети.
— Дві різні команди, два
різні рівні підготовки. Де
Вам цікавіше і легше чи, навпаки, важче?
— Звичайно, цікавіше
мені в „Галичанці“, бо
там набагато вищий рівень гри, набагато сильніші суперники і є до чого
рости. У Політехніці я почуваю себе лідером. Моя
позиція — лівий крайній.
У гандболі йде стяжка від
центру до краю, тому на
мені — більша відповідальність за результат. Бо

— Як індивідуальна тактика гри поєднується з грою
колективною, як вдається
досягти спільності дій?
— Є таке поняття як комбінації. Найбільше їх розігрують у нападі. Завдяки
індивідуальним діям кожного гравця виводять на
ударну позицію когось,
хто завершує її, бажано
успішним кидком по воротах. Так само і в захисті.
Але там треба бути більш
організованим, єдиним
цілим і готовим у будьякий момент прийти на
допомогу. Домовляємось:
„за спину“, „ввійдеш“ вигукуємо під час гри — одне
слово кажеш, а вся команда розуміє, які мають бути
дії. Це розуміння з півслова вже напрацьоване з роками.
— Відомо, що у гандболі
дуже важлива витривалість. А що ще важливе?
І як Ви в собі ту ж витривалість виховуєте?
— Швидкість, стрибучість, витривалість — усе
важливе, бо дає змогу працювати в різних напрямах.
Витривалість напрацьовується кросами, особливо
довгими дистанціями —
з весни хоча б раз-два на
тиждень бігаємо всією
командою надворі. Плюс

силові тренування у тренажерному залі. У мене
тренування двічі на день
щодня. У Політехніці —
чотири рази на тиждень,
але через індивідуальний
графік вдається бувати
один-два рази. Влітку в горах, на морі є двотижневий
навчально-тренувальний
збір, тоді по три тренування на день. Я вже звикла,
тому якщо нема, скажімо,
вечірніх тренувань, почуваюся дискомфортно.
Для досягнення мети
недостатньо фізичних
якостей. Насамперед має
бути сила волі і бажання перемогти. Не просто
виходити на майданчик,
щоб грати, а отримувати
задоволення від кожного
моменту гри.
— Як Ви сприйняли те, що
потрапили у десятку найкращих спортсменів університету?
— Це була радість насамперед тому, що тепер
буде легше узгоджувати
з викладачами проблеми
здачі пропущених занять,
іспитів, бо я можу сказати, що я в десятці найкращих — і до мене поставляться лояльніше.
— А як колеги, адже це командна гра, а виділили Вас
одну?
— Вони сприйняли добре,
але мені трохи незручно.
Я б хотіла, щоб відзначили
більше людей.
— На яку позначку хочете
пересунути планку Ваших
досягнень?

— Хочу вступити в магістратуру. Щодо спорту, то
хочеться після закінчення
навчання поїхати грати за
кордон, бо там, порівняно
з Україною, інше ставлення до спорту і до гандболу
зокрема. Приділяють увагу не лише одному виду, як
у нас футболу. Для кожного — індивідуальні програми розвитку, залучення дітей ще зі школи. Кожна команда має свій зал, автобус
для поїздок на тренування
і змагання, відповідні умови проживання і харчування. У нас втрачається багато сил і часу й, відповідно,
нема високих результатів.
Наприклад, ми не так давно були з „Галичанкою“ на
Єврокубку у Швеції, дійшли до півфіналу, але не
далі, тому що грали два дні
на виїзді — у Львові нема
залу, який би відповідав
європейським стандартам.
— І яка країна Вас приваб
лює?
— Німеччина і Франція
сильні, особливо провідна у гандболі Данія, бо там
він зародився. Чорногорія
показує дуже високі результати, Бразилія виграла
олімпійське золото… Важлива не стільки країна, як
команда, щоб мала високий
рівень підготовки і щоб
колектив був хороший
сам собою. Хочу пограти
три-чотири роки за кордоном. Бо їжджу на змагання
тиждень і здається, що там
дуже добре, хочу ж знати,
як воно є насправді.
Наталя ЯЦЕНКО

ч. 15 [2855]
15 — 21 травня 2014
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Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад
науково-педагогічних працівників кафедр:
• архітектурних конструкцій — доцент (1);
• архітектурного проектування — про-

фесор (1), доцент (2), асистент (1);
• дизайну та основ архітектури — доцент (2), старший викладач (3), асистент (4);
• містобудування — доцент (1), старший
викладач (1), асистент (1);
• реставрації та реконструкції архітектурних комплексів — доцент (3), старший викладач (1), асистент (2);
• автомобільних шляхів — професор (1),
старший викладач (1);
• будівельного виробництва — доцент (1);
• будівельних конструкцій та мостів —
доцент (2);
• мостів та будівельної механіки — доцент (2), старший викладач (1);
• теплогазопостачання і вентиляції —
доцент (1);
• вищої геодезії та астрономії — професор (2);
• інженерної геодезії — професор (1),
доцент (1), старший викладач (1);
• геодезії — доцент (1), старший викладач (1), асистент (1);
• картографії та геопросторового моделювання — професор (1), доцент (5),
асистент (1);
• кадастру територій — доцент (2), асистент (1);
• фотограмметрії та геоінформатики —
доцент (1);
• іноземних мов — старший викладач (1),
викладач (3);
• історії України та етнокомунікації —
доцент (1), старший викладач (1), асистент (1);
• філософії — асистент (1);
• політології та міжнародних відносин — професор (1), доцент (1), асистент (1);
• соціальних комунікацій та інформаційної діяльності — асистент (1);
• соціології та соціальної роботи —
старший викладач (2), асистент (5);
• фізичного виховання — старший викладач (3);
• екології та збалансованого природокористування — професор (1), доцент (2), старший викладач (1);
• автоматизації теплових і хімічних
процесів — професор (1), доцент (2);
• електричних машин і апаратів — доцент (2);
• електроприводу і комп’ютеризованих
електромеханічних систем — професор (1);

• електричних систем та мереж — про-

фесор (1), доцент (1);
• охорони праці — старший викладач (1);
• теоретичної та загальної електротехніки — професор (1), доцент (1);
• експлуатації та ремонту автомобільної техніки — професор (1), старший
викладач (1);
• зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій — доцент (1), асистент (1);
• механіки та автоматизації машинобудування — асистент (2);
• прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів — старший викладач (1), асистент (1);
• автоматизованих систем управління — доцент (3), старший викладач (1),
асистент (1);
• інформаційних систем та мереж —
асистент (3);
• інформаційних технологій видавничої
справи — професор (1), доцент (3);
• прикладної лінгвістики — доцент (2),
старший викладач (1);
• програмного забезпечення — доцент (3);
• систем автоматизованого проектування — доцент (5), старший викладач (3),
асистент (1);
• е лектронно-обчислювальних машин — доцент (1);
• інформаційно-вимірювальної техніки — професор (1), доцент (1);
• комп’ютеризованих систем автоматики — доцент (4);
• метрології, стандартизації та сертифікації — професор (1), доцент (1);
• спеціалізованих комп’ютерних систем — доцент (1), асистент (1);
• вищої математики — професор (3),
асистент (1);
• фізики — професор (1), доцент (1);
• міжнародної інформації — старший
викладач (1);
• нарисної геометрії — доцент (2);
• прикладної математики — доцент (5),
асистент (2);
• прикладної фізики і наноматеріало
знавства — доцент (1);
• економіки підприємства та інвестицій — доцент (3);
• зовнішньоекономічної та митної діяльності — доцент (1), асистент (1);
• маркетингу і логістики — професор (1),
доцент (1), старший викладач (1);
• менеджменту та міжнародного підприємництва — професор (1), доцент (4);

• м енеджменту організацій — доцент (2);

• менеджменту персоналу та адміністрування — доцент (1);

• обліку і аналізу — доцент (5);
• теоретичної та прикладної економіки — доцент (1);

• фінансів — професор (1), доцент (2);
• психології, педагогіки і соціального
управління — професор (2), доцент (1);

• електронних засобів інформаційнокомп’ютерних систем — доцент (2);

• радіоелектронних пристроїв та сис-

тем — доцент (1), старший викладач (1),
асистент (1);
• телекомунікацій — доцент (2), старший
викладач (1), асистент (1);
• теоретичної радіотехніки та радіовимірювання — доцент (1);
• аналітичної хімії — асистент (1);
• безпеки життєдіяльності — доцент (1);
• загальної хімії — доцент (1), асистент (1);
• технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології — доцент (2);
• технології органічних продуктів —
професор (1);
• хімічної інженерії — доцент (1), асистент (2);
• хімічної технології переробки нафти
та газу — професор (2).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву,
особовий листок обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені
і вчені звання, список друкованих праць
і винаходів, завірених за встановленим
порядком.
До участі у конкурсі на заміщення
вакантних посад професора і доцента
допускаються особи, які мають наукову
ступінь відповідно доктора наук і кандидата наук.
Термін подання документів на конкурс — місяць з дня опублікування
оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету „Львівська
політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12, кім. 303.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат
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ч. 15 [2855]
15 — 21 травня 2014

Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад
завідувачів кафедр:
• вищої геодезії та
астрономії;
• екологічної безпеки
та природоохоронної
діяльності;
• екологічної політики
та менеджменту природоохоронної діяльності;
• захисту інформації;
• історії України та етнокомунікації;

• кадастру територій;
• метрології, стандартизації та сертифікації;
• міжнародної інформації;
• органічної хімії;
• теплогазопостачання
та вентиляції;
• фізики;
• філософії;
• хімічної технології
силікатів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі
документи: заяву, особовий листок обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу
освіту, наукові ступені і вчені звання, список друкованих
праць і винаходів, завірених за встановленим порядком.
До участі у конкурсі допускаються особи, які мають
науковий ступінь доктора наук і/чи вчене звання професора, а також стаж педагогічної роботи не менше 8 років.
Термін подання документів на конкурс — місяць
з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати
на ім’я ректора Національного університету „Львівська
політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 303.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

Колектив кафедри геодезії ІГДГ Національного університету
„Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу передчасної
смерті старшого викладача кафедри
Володимира Романовича
Коника
та висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Колективи Інституту геодезії і кафедри картографії та геопросторового моделювання Національного університету
„Львівська політехніка“ сумують з приводу передчасної
смерті завідувача кафедри, доктора технічних наук
Петра Гервазійовича Черняги
і висловлюють співчуття рідним, близьким, друзям, колегам по роботі.

Дирекція та колектив Інституту економіки і менеджменту Національного університету „Львівська політехніка“ сумують з
приводу смерті доцента кафедри економіки підприємства
та інвестицій
Володимира Петровича Манзія
та висловлюють співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки
і менеджменту Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко
сумує з приводу смерті доцента кафедри
Володимира Петровича Манзія
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив кафедри кадастру територій ІГДГ Національного
університету „Львівська політехніка“ висловлює щиросердечні співчуття асистенту кафедри Лілії Володимирівні Винарчик і її родині з приводу передчасної смерті
батька.

Колектив кафедри економіки підприємства та інвестицій
Інституту економіки і менеджменту Національного університету „Львівська політехніка“ виражає щирі співчуття
старшому викладачеві кафедри, кандидату економічних
наук Тетяні Олексіївні Петрушці у зв’язку з передчасною
смертю батька
Олексія Степановича.

Колектив управління Науково-дослідної частини Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щиросердечні співчуття заступнику начальника відділу кадрів по НДЧ Ірині Миколаївні Паськович і її родині
з приводу смерті
батька.

ч. 15 [2855]
15 — 21 травня 2014
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експрес-оголошення

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з ювілеєм керуючого справами Львівської
політехніки

Романа Орестовича КОРЖА

Хай рушниками добра і любові щедро стелить Вам дорогу доля.
Хай здійсняться всі Ваші творчі задуми, а добре здоров’я та гарний
настрій стануть запорукою успішної праці на благо рідного університету і благополуччя Вашої родини.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької

15 травня — „Карміна Бурана“ (концертна
програма). 18.00.
16 травня — „Сільська честь“ (опера). 18.00.
17 травня — „Чарівна флейта“ (опера). 18.00.
18 травня — „Любовний напій“(опера). 18.00.

15 травня — „Дама з камеліями“. 18.00.
16 травня — „Останній гречкосій“. 18.00.
17, 18 травня — „Ярославна — королева
Франції“ (прем’єра). 18.00.
21 травня — „Диво-квітка“ (прем’єра).
12.00, „Державна зрада“. 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
16 травня — „Театр злочину“. 19.00.
17, 18 травня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
17, 18, 20 травня — „Ніч для жінок“. 18.00.

Камерна сцена
20 травня — „Катерина“. 17.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки

Вважати недійсними втрачені документи:
диплом ВК № 43564052, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Проціва Остапа Олеговича;
залікову книжку № 0708317, видану Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Збишка Ігоря Степановича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Русина Ростислава Романовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Подусовської Людмили Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Хараху Лева Сергійовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ландауса Дмитра Сергійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Старицької Ольги Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Пісоцької Христини Іванівни;
студентський квиток і залікову книжку, видані Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Бірака Євгенія Васильовича;
студентський квиток № 7595824, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Вескери Володимира Сергійовича.

15 травня — „Search: www.
МатиНАЙмичкА.com. ua“. 15.00.
16 травня — „Анатомія театру“. 18.30.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
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