освітній студентський тижневик
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ВАША ДУМКА

За якими критеріями обираєте Президента?
Цьогорічні вибори Президента
України 25 травня надзвичайно
важливі. Ще ніколи в історії
новітньої України сам факт їх
проведення не стояв під загрозою. І ще ніколи від результатів
голосування громадян нашої
держави так сильно не залежало
наше майбутнє. Адже Україна
перебуває в стані неоголошеної
війни з Росією. На південному
сході терористи практично щодня вбивають не лише українських військових і силовиків,
а й мирних жителів. І саме всенародно обраний Глава держави
стане тим високопосадовцем,
легітимність якого буде незаперечною для всіх. Відтак саме
на нового Президента України
чимало виборців покладають
великі надії.
Водночас на самих громадянах
України лежить величезна відповідальність. Не страшно помилитися при виборі в дрібницях,
у побуті. Але зараз від кожного
одного голосу, хай би як пафосно
це могло прозвучати, залежить
майбутнє цілої держави. І не скористатися своїм правом обирати
зараз — практично злочинна недбалість і бездіяльність.
Стосовно тих, які не йдуть на
голосування, потрібно розуміти
причину такої позиції. Якщо
йдеться про позицію на кшталт:
„Мені не хочеться“ або ж „Мені
все одно“, — тоді можна говорити навіть про гріховність
такого вчинку“, — переконаний
Блаженніший Любомир (Гузар),
архієпископ-емерит УГКЦ. Водночас іноді небажання голосувати можна зрозуміти, „бо в нас
у минулі роки під час виборів
було багато негативного“. „Ще
однією причиною небажання
йти голосувати може бути усвідомлення, що певні кандидати
не мають належних професійних якостей для такої відповідальної посади“, — каже він.
Президентська кампанія відбувається доволі мляво. Відтак
виборцям доводиться шукати додаткову інформацію про кандидатів самостійно. Чи визначилися
політехніки, як обирати Президента, запитуємо у випадкових
співрозмовників.

Богдан Мартинюк, студент першого курсу Інституту
архітектури:

„Я не голосуватиму“
Щойно 16 травня мені виповнилось 18. Але я не зможу
взяти участь у виборах, бо прописаний у Вінницькій
області, далеко їхати. З одного боку, кожен голос важливий, але обидва кандидати, яких я підтримую, і так
мають невисокий рейтинг, то й мій голос не допоможе
перемогти. Майбутній Президент має бути рішучий, сміливий, повинен
навести порядок у державі.
Михайло Момрик, студент першого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Президент має бути відповідальним“
Хоч маємо чималий перелік кандидатів на посаду Президента, насправді вибір невеликий. Приблизно половину
кандидатів я не беру до уваги. Щодо інших ще не визначився, кому саме віддам голос. Президент повинен бути
відповідальним. Зараз його завданням буде і захистити
кордони України, і підняти економіку, піти в ЄС. Загалом зараз я більше
думаю про навчання, тож вирішуватиму чи не в останній момент.
Ольга Татомир, студентка першого курсу магістратури
Інституту екології та природоохоронних технологій
ім. В. Чорновола:

„Важливий досвід в оборонній галузі“
Це вже не перші мої вибори. Я вважаю, що зараз Україні потрібен Президент, який має досвід в оборонній
галузі, є добрим стратегом. Нам треба захистити українські кордони. Крим уже віддали, тепер важливо, щоб
так само не віддали схід.
Оксана Бінас, студентка другого курсу Інституту права
та психології:

„Зараз потрібна рішучість“
Серед кандидатів у Президенти немає претендента,
який би однозначно й остаточно підходив на найвищу
посаду в державі. Але загалом я підтримую молодого і рішучого політика, чиї радикальні погляди найправильніші
в ситуації, яку маємо в державі. Зараз треба діяти. У соц
мережах більшість підтримує того ж кандидата, за якого голосуватиму і я.
Борис Козловський, фахівець прес-служби Політехніки:

„Президентом має бути вольова людина“
Це має бути вольова людина. Багатьом нашим політикам бракує політичної волі. Я давно визначився, що голосуватиму за кандидатку, яка посідає друге місце в політичних рейтингах. Я переконаний, що Президентом
буде лідер опитувань. Однак мій вибір — перспектива
на парламентські вибори: має бути сильна противага партії Президента.
Міркувала й опитувала Тетяна ПАСОВИЧ
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Найкращі молоді науковці року

Н

Ректор університету професор Юрій
Бобало, вітаючи талановиту молодь
із „дуже хорошими результатами“,
відзначив, що Львівська політехніка має найкращі показники з підготовки молодих науковців серед
усіх вишів України. Він також висловив задоволення, що останнім
часом у Політехніці захищено багато докторських дисертацій у віці до
35 років, а ефективність підготовки
аспірантів становить 74 відсотки.
— Впродовж семи років, відколи
я ректор, у нас захищено 115 докторських і 550 кандидатських дисертацій,— сказав не без гордості
Юрій Ярославович. — Я впевнений,
що ви не зупинитеся на досягнутому, а будете й далі працювати над
підвищенням свого наукового рівня

| Світлина Катерини Гречин

апередодні Дня науки,
15 травня, у Львівській політехніці урочисто привітали
переможців конкурсу „Найкращий молодий науковець року“.

і захистите ще й докторські дисертації. Бажаю вам успіхів на науковій ниві.
Молодих науковців привітав
і проректор з наукової роботи Зорян Піх, ще раз підкресливши, що
сьогоднішня акція присвячена Дню
науки і 170-річчю Львівської політехніки, яке відзначаємо цього
року. На думку Зоряна Григорови-

гарні традиції

Свято для найрідніших
У

| Світлина Наталії Павлишин

продовж багатьох років
в ІБІД завдяки професорові
Богданові Гнідцю зберігають
прекрасну традицію — щороку
відзначати День матері. Щоправда, цього року свято мало дещо
мінорне звучання, з журливими
нотками, пов’язаними з трагічними подіями на Майдані
в Києві та непевністю у мирному
завтрашньому дні.

Перед Днем матері студенти ІБІД
прикрасили другий корпус малюнками із символічними зображеннями.
Привітав усіх присутніх директор
ІБІД професор Зеновій Бліхарський.
Завітала на свято голова Товариства
„Просвіта“ Львівської політехніки
професор Христина Бурштинська.
Вона поділилася думками про велич
та долю української жінки-матері,
зокрема в українській історії (княжі

ча, молоді науковці в майбутньому
визначатимуть рівень освіти і науки
університету, і їхнє завдання полягатиме в імплементації реформ,
розпочатих в освіті, державі й науці.
Нині ж, заради вирішення завдань
неперервності і поступу в зростанні
кадрового потенціалу університету,
Закінчення на 5 с. m

часи, гетьманщина), суспільно-політичному житті (як приклад навела діяльність Олени Пчілки та Лесі
Українки), а також відображення
у творчості українських геніїв — Тараса Шевченка, Василя Стефаника.
Молодь підготувала чудову програму, в якій поєдналася поезія, присвячена матерям, трагізму війни та
жертвам Небесної Сотні (декламували
вірші Христина Мельничин, Наталя
Ільків, Микола Овсянський, Андрій
Лавренчук, Євген Кісель, Мар’яна
Садловська, Оксана Штогріна). Також
студенти-будівельники відкрили свої
співочі таланти. Пісні у прекрасному
виконанні Ігоря Ступіра, Олександри
Послєдової, Івана Горалечка стали
окрасою свята. Музичне наповнення
забезпечили Ігор Крета (гра на гітарі)
і Дмитро Сидорак. Художнє оформлення аудиторії зробили студентки
Віра Антіпова й Ірина Венгрин.
На завершення заходу всі присутні заспівали пісню на слова Андрія Малишка „Рушник“ („Рідна мати
моя“). Кожній жінці, присутній на
святі, студенти підготували подарунки — вітальні листівки, квіти та
солодощі.
Наталія ПАВЛИШИН
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олімпіада

Мова
як наука
і як зброя
З

14 до 16 травня Львівська політехніка третій рік поспіль була
господарем другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
„Прикладна лінгвістика“. Відтак
наступного року їхати до якогось
іншого міста, щоб позмагатися за
перемогу в цій дисципліні, доведеться вже нашим студентам.

— На базі кафедри прикладної лінгвістики ІКНІ зібралося 12 студентів
різних курсів зі Львова, Києва, Донецька та Луцька. Не приїхали 4 учасники з Одеси та Дніпропетровська, —
каже секретар оргкомітету олімпіади
асистент кафедри Наталя Фурдас.
Юні прикладні лінгвісти виконували письмові завдання, виступали
з підготовленими доповідями, які
розкривають певні прикладні лінгвістичні проблеми, а також знайомилися з Політехнікою, мандрували, на

жаль, дощовим у ці дні Львовом і, попри хвилююче відчуття конкуренції,
мали доволі часу, щоб поспілкуватися
і здружитися. Саме цього й бажав їм
у вітальному слові під час відкриття
олімпіади голова оргкомітету проректор Дмитро Федасюк.
Про роль прикладної лінгвістики
в побудові сильної держави у вітальному слові студентам розповів директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України професор
Володимир Широков. Зокрема, він
зазначив, що якщо ще на початку двотисячних років прикладна лінгвістика
здійснила експансію практично в усі
сфери людської діяльності через використання глобальних комунікацій,
то сьогодні без неї неможливо уявити
інформаційну безпеку держави. А в ці
дні українці мають не тільки захисти-

тися, а й перемогти в інформаційній
війні. Науковець підкреслив, що хай
і не найкращий, але дуже відомий
у світі онлайн-перекладач компанії
Google досі не озвучує української.
Позбутися застарілих поглядів на
мовну систему і наверстати упущене — одне з першочергових завдань
для молодого покоління лінгвістів.
За рішенням фахового журі, що
складалося з представників різних
навчальних закладів України, перше
місце в олімпіаді здобула Марія Савенко — четвертокурсниця Донецького
національного університету, друге — четвертокурсник Ілля Чапко зі
Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки, третє
дісталося студентці 4-го курсу Донецького національного університету
Альоні Філенко.

конференція

Експорт розвертається на Захід,
наука йде в інтернет?

М

іжнародна інтернет-конференція „Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю“, яка відбулася 13 травня, зібрала
понад 100 наукових тез від учасників з України, Німеччини, Білорусі,
Польщі, Росії та Індії. Одна з головних тем, яка особливо цікавила
науковців, —перспективи експансії українського ринку на Захід після
входження нашої держави до зони вільної торгівлі з Євросоюзом та
критичне погіршення торгівельних зв’язків з Російською Федерацією.

— У нас стрімко падає товарообіг
(експорт/імпорт) з Росією. Треба
терміново шукати нові ринки для
експорту, нових постачальниківімпортерів. Науковці мають пропозиції, як ефективно та швидко
це зробити. Вони відповідають на
запитання: де нас чекають? З якою
продукцією куди варто йти? Що
і де саме вигідніше купувати? Крім
цього, треба оцінити витрати, які
можуть понести підприємство чи
держава, коли змінюють шляхи
експорту/імпорту. Йдеться також

про загальну експортно/імпортну
стратегію держави. В економістів
є цікаві ідеї, які доводять, що всі ці
проблеми насправді можна вирішити, — зазначив голова програмного комітету конференції директор
ІНЕМ професор Олег Кузьмін.
Інтернет-конференцію кафедра
менеджменту і міжнародного підприємництва та кафедра зовнішньоекономічної і митної діяльності Інституту економіки та менеджменту
Львівської політехніки організували
цьогоріч уперше. Відтак організато-

ри планують проводити наукові зустрічі на подібну тематику що три
роки, залишаючи за собою можливість змінювати їхню форму.
Інтернет-конференція не передбачає здійснення онлайн-зв’язку між її
учасниками, як онлайн-конференція,
тому унеможливлює „живу“ наукову
дискусію. У такому форматі не проводять пленарних та секційних засідань.
Проте всі надіслані науковцями матеріали з визначених напрямів роботи
конференції опублікують в електронному збірнику наукових тез, якому
присвоєно свій електронний ISBN, та
протягом 10 днів з дати проведення
заходу надішлють учасникам електронною поштою. CD-версію збірника
організатори розсилають в провідні
наукові бібліотеки України.
Сторінку підготувала Анна ГЕРИЧ
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Найкращі
молоді науковці року
m Закінчення. Початок на 3 с.

важливими є ефективні взаємовідносини молодих науковців і професури,
котра готує собі наукову заміну.
На урочистості з короткими презентаціями своїх наукових доробків
виступили доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем ІКТА Галина Клим, старший викладач кафедри
загальної фізики ІМФН Віктор Кусьнеж, молодший науковий співробітник ІХХТ Роман Небесний та доцент
кафедри менеджменту і міжнародно-

го підприємництва ІНЕМ Ігор Олексів. Він, до слова, до Дня науки зробив
собі приємний подарунок — захистив
докторську дисертацію.
Наказ ректора про визнання переможців конкурсу „Кращий молодий
науковець року“ зачитала заступник
начальника НДЧ Політехніки Лілія
Жук, а Зорян Піх разом із головою Ради
молодих учених університету Оксаною
Юринець вручили переможцям почесні грамоти і сувенірну продукцію.
Катерина ГРЕЧИН

студентський конгрес

Довкілля захищатиме молодь
У
Львівській політехніці 15–16 травня пройшов Перший міжнародний
студентський конгрес „Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування“, в якому взяло участь близько ста спудеїв із
Вінниці, Полтави, Черкас, Кременчука, Сум та львівських вишів.

Його провели Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму
ім. В. Чорновола Львівської політехніки
та Львівська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги. Матеріали конгресу ввійшли у збірник наукових праць,
який видали політехніки до цієї події.
Роботу конгресу відкрив голова
ЛОО Всеукраїнської екологічної ліги,
завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування професор Мирослав Мальований. Учасників
конференції привітали директор ІЕПТ
ім. В. Чорновола професор Олександр
Мороз та голова комісії з охорони навколишнього середовища Українського союзу промисловців та підприємців,
генеральний директор ДП „Арґентум“
Василь Срібний, який зокрема відзначив, що „на цьому конгресі ви маєте
звірити свої думки, знайти однодумців
і зробити крок до побудови раціональнішого, ефективнішого суспільства,
а ваші заходи в майбутньому мають
сприяти поліпшенню екології“.
Пленарне засідання „Пріоритетні
екологічні питання. Роль студентства
у їх вирішенні“ доповіддю про перспективи комплексного реагентного
очищення стічних вод свинарського
комплексу від іонів амонію та фосфору
розпочав студент Львівської політех-
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ніки Юрій Тулайдан. Загалом молодь
говорила про сучасний підхід до утилізації відпрацьованих автомобільних
фільтрів, еколого-технологічні аспекти впливу видобутку сланцевого газу
на природне середовище, моніторинг
якості очистки стічних вод тощо.
В рамках конгресу в лабораторії
відновлювальних джерел енергії працювали три секції, на яких мова йшла
про проблеми зменшення антропогенного навантаження на довкілля,
молодь ділилася досвідом і перспективами теоретичних і практичних аспектів збереження біорізноманіття та
інноваційними технологіями у природоохоронній діяльності.
— Коли організовували цей конгрес, мали на меті не лише залучити
студентів до наукової праці, а й до
важливої справи сьогодення — збереження довкілля, — говорить Олександр
Мороз — Із відомих причин до Львова
не приїхали студенти із закордону, зате
вони прислали свої доповіді. Плануємо
зробити такі конгреси щорічними і сподіваємося, що в них щоразу братиме
участь багато наукової молоді.
По завершенні конгресу всім його
учасникам вручили сертифікати.
Катерина ГРЕЧИН

З нагоди Дня науки в Україні
16 травня 2014 року відбулося засідання представників
наукової громадськості
Львівщини в облраді. Під
час урочистостей заступник начальника управління
з гуманітарних питань та
зовнішніх зв’язків ЛОР депутат Андрій Холявка вручив
грамоти Львівської обласної
ради. Серед відзначених —
голова профкому працівників
Львівської політехніки доцент Володимир Гайдук.
Аспірантка другого року
навчання кафедри прикладної математики ІМФН
Політехніки Ольга Данило
виграла індивідуальний
грант Вишеградського
фонду. Про це повідомив професор кафедри
Ростислав Бунь. За його
словами, проект буде виконуватися на факультеті геодезії та інженерії довкілля
Інституту геодезії та геоінформатики Вроцлавського
природничого університету.
Міністр освіти і науки Сергій
Квіт має намір відновити
військові кафедри у вишах,
а також курси цивільної
оборони у школах. „Військова підготовка студентів
буде повернута, можливо, не
у всіх університетах будуть
створені військові кафедри,
але вони працюватимуть
так, щоб забезпечити всіх
військовою підготовкою.
Крім того, в школах будуть
введені спеціальні курси
цивільної оборони“, — сказав
він під час зустрічі з головою Херсонської ОДА Юрієм
Одарченком.
ЗНО 2014 року розпочнеться
3 червня (іноземні мови).
Останнє тестування — зі
світової літератури — відбудеться 27 червня. Формування
бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які братимуть участь
в основній сесії, завершено.
Загальна кількість зареєстрованих учасників становить
297090 осіб.
За матеріалами інформагенцій
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У

рамках програми ЄС „Темпус“ Львівська політехніка — кафедра прикладного матеріалознавства
та обробки матеріалів ІІМТ — спільно з іншими університетами Європи й України реалізовує
проект із розробки і запровадження модернізованих навчальних планів з інженерного
матеріалознавства. Чого очікувати від проекту, розповідає його координатор, завідувач кафедри
ПМОМ професор Зоя Дурягіна, яка недавно на зустрічі в Бельгії презентувала міжнародним
партнерам Політехніку й кафедру

„Темпус“ для нас — це поштовх до розвитку“
— Ми активно шукали
іноземних партнерів для
спільної участі в програмі
„Темпус“. Із 937 заяв, поданих на конкурс у рамках
програми, до фінансування було рекомендовано
18 проектів. У це коло
потрапила і Львівська політехніка. Проект, до якого
долучилась наша кафедра,
стосується пріоритетного
напряму з інженерного матеріалознавства і має назву
TEMPUS IV–MMATENG
„Модернізація навчальних планів дворівневої
програми підготовки (МА,
БА) з інженерного матеріалознавства на основі
компетентного підходу
та найкращого досвіду
із впровадження положень
Болонського процесу“.
Проект діє від 1 грудня
2013 року до 30 листопада 2016-го. Фінансує його
Міжрегіональна програма європейського сусідства і партнерства. Сума
гранту становить 1 млн.
216 тис. €, частка нашого
вишу — 68 тис. €. Із цих коштів 28 тис. € передбачено
на закупівлю обладнання
для нашої кафедри, решту
грошей — на виготовлення
інформаційних матеріалів,
технічну літературу і т. п.
Маємо план роботи,
погоджений з нашими
партнерами, а це Технічний університет міста Льовен (Бельгія), Берлінський
і Краківський технічні
університети (Німеччина і Польща) та Національна інженерна школа
міста Лілль (Франція);
в Україні — НТУУ „КПІ“,
Приазовський державний
технічний університет,

Луцький національний
технічний університет.
Можуть долучатись й інші
вітчизняні виші, щоправда, вже на платній основі.
У Політехніці адміністратором проекту є перший
проректор Володимир
Павлиш, до складу робочої
групи ввійшли доценти кафедри ПМОМ Лідія Богун
та Едуард Плешаков, старший викладач Тетяна Тепла, асистент Василь Підкова. До роботи, зокрема
підготовки відповідної документації, вже залучаємо
і наших старшокурсників.
— Що саме передбачає проект?
— Це модернізація нав
чальних планів відповідно
до стандартів європейської
освіти. Наші викладачі порівняють навчальні робочі програми певних курсів
у Політехніці та вишахпартнерах у Європі, пройдуть там 2–3-тижневе
стажування. Після цього
будуть корегувати навчальні програми, вдосконалювати свої лекційні курси.
На початках читатимуть
їх українською, але поступово будуть переходити

на англійську. Тому ми вибрали викладачів, які добре
знають англійську або зараз
інтенсивно її студіюють.
Хочемо мотивувати до вивчення мови і студентів.
Крім нового обладнання,
в рамках проекту отримаємо
потужний софт у галузі інженерного матеріалознавства. Також у Політехніці
буде створено спеціалізовану лабораторію ІТ з матеріалознавства, а також сервісофіс з інженерного матеріалознавства з інтегрованою
підтримкою спільної вебплатформи (спільної для
нас і наших партнерів). На
платформі реєструються
всі нові досягення в галузі,
вона постійно доповнюється, оновлюється. Завдяки веб-платформі зможемо
оперативно дізнаватися
найновішу інформацію, використовувати її в навчальному процесі та наукових
дослідженнях.
— Які саме дисципліни модернізуєте?
— Це, наприклад, „Основи
матеріалознавства“, „Поверхневі технології обробки“, „Структурні методи дослідження“. Загалом
буде впроваджено 9 основ
них дисциплін і 3 міждисциплінарні навчальні
модулі з інженерного матеріалознавства. Модернізовані програми будуть
запроваджені у вишах
України, Ізраїлю і Росії,
відповідно до принципів
Європейської кредитнотрансферної та акумулюючої системи (EСTS), що
зокрема передбачає суттєве збільшення частки самостійної роботи студента.

— Які ще зміни відчують
студенти? І коли?
— Зараз ми з колегами
працюємо над аналізом
відповідних дисциплін.
У 2015-му наші викладачі
вже будуть стажуватися
за кордоном. Тож, думаю, в другому семестрі
наступного навчального
року бакалаври, які слухають курс „Матеріалознавство“, відчують нововведення. Згодом викладачі
з європейських вишів проведуть для них тренінги,
майстер-класи. Я зустрічалася зі студентами нашої
спеціальності, розповіла
їм про проект. Бакалаври
і магістри, які прослухають оновлені курси, отримають додаток до диплома
євростандарту. Та найважливіше: навіть коли проект закінчиться, модернізовані курси, нове обладнання, веб-платформа
залишатиметься в нашому
розпорядженні.
У червні на зустрічі
в Києві будемо звітувати
про майже піврічну роботу. „Темпус“ для нас — це
поштовх до розвитку. Сподіваємося, що контакти
з іноземними партнерами
дозволять нам, крім вдосконалення навчального
процесу, впровадити програми з одержання подвійних дипломів, заохочувати іноземців до навчання
в Політехніці. А ще — розвивати наукові дослідження. Уже плануємо нові
спільні проекти, щоб взяти
участь у програмі ЄС „Горизонт-2020“.
Спілкувалась
Ірина ШУТКА
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перевірка знань

Удосконаленню немає меж
В
До їх створення на кафедрі технології
біологічно активних сполук, фармації
та біотехнології ІХХТ усі лектори підійшли дуже відповідально і творчо.
А ще прислухалися до порад і рекомендацій колег як зі своєї кафедри,
так і з інших споріднених вишів.
— Ми дуже старалися, адже цікаво знати, чого ми навчили студентів, що вони знають, скажімо, через
рік після вивчення предмету, чи зуміють вони скористатися залишковими знаннями у своїй дальшій навчальній чи професійній діяльності,— говорить заступник завідувача
кафедри доцент Ірина Губицька
(на світлині — праворуч).
— До створення тестів із різних
предметів ми підійшли творчо, —
додає доцент кафедри Аеліта Кричковська. — На кафедрі зберігається
багато комплексних контрольних
робіт, які проводили викладачі
впродовж кількох років. Ми вирішили дослідити й проаналізувати
методологію створення, проведення та перевірки ККР, і створити на
їхній основі більш удосконалені,
різноманітні пакети з різних дисциплін. Новизна полягала ще й у тому,
що треба було не просто ставити запитання з кожного предмета, на які
студенти раніше відповідали описово, а перейти на тестові, зрозуміліші для них. Крім цього, ми повинні
були врахувати, що такі „зрізи“ — це
додаткове навантаження для студентів, тому, складаючи тести, подбали про те, щоб вони були цікаві,
необтяжливі й водночас давали нам
можливість довідатися про рівень
залишкових знань студентів.
— Ми мали так сформулювати
питання, щоб воно було зрозуміле
студентові, але не було надто просте, проявивши при цьому свою
креативність, — долучається до
розмови доцент Жанна Паращин (на
світлині — ліворуч). — Є предмети, де
важко сформулювати конкретне питання, до прикладу, описати тестово

навчання до нас приходять розумні
цілеспрямовані діти, які мають високі бали на ЗНО та реальні знання.

| Світлина Катерини Гречин

же два роки студенти Політехніки демонструють свої
залишкові знання та вміння
використовувати їх у дальшій
навчальній чи професійній
діяльності за допомогою тестових завдань ККР.

технологічну схему. Щоб вийти на
кінцевий результат, викладачу необхідно було викластися на всі „сто“,
використавши не лише творчість,
а гумор і навіть „пастки“. Нині це
дає можливість бачити не лише залишкові знання студентів, а й їхнє
вміння „вмикати“ логіку, ерудицію.
— Ірино Іванівно, як студенти ставляться до ККР?
— Спеціального дослідження ми не
проводили, але останніми роками
бачимо позитивний результат. Раніше ми були змушені буквально вмовляти кожного студента взяти участь
у цьому контрольному заході. Тепер
усе навпаки: про участь у ККР дбають самі студенти, особливо це стосується старших курсів, адже бали, які
вони при цьому заробляють, входять
у рейтинг. Відповідаючи на запитання першого рівня складності, який
має 20–30 тестових контрольних завдань ККР із вибором однієї або кількох правильних відповідей в одному
питанні, вони перевіряють якість засвоєння матеріалу на рівні „розпізнавання“. За всі правильні відповіді
можна набрати 60 балів. Правильні
відповіді другого рівня складності,
куди обов’язково входить розв’язання
задачі, гарантують 40 балів. Відразу
біля кожного питання стоїть кількість
балів, тож студент сам може порахувати свої бали. Все чесно і без жодних
претензій до викладачів. Тому нині
проблема полягає не в тому, як зібрати групу на контрольний захід, а коли
відпрацювати лекцію з предмета, яка
відводиться для проведення ККР.
— Чи змінилася нині якість залишкових знань?
— Якість однозначно стала вища.
Правда, цьому сприяє і те, що на

— Як часто система потребує оновлення?
— Згідно з вимогами, оновлюємо
її кожних три роки. Це пов’язано
з тим, що накопичуються нові знан
ня, які вводимо в навчальні курси,
відтак ми зобов’язані змінювати документацію, яка є засобом діагностики знань. Тобто постійно тримаємо руку на пульсі.
— Коли проводять ці контрольні заходи?
— Для спеціалістів і магістрів —
щороку в жовтні-листопаді, для бакалаврів — у березні-квітні. Якість
їх не завжди однакова, однак відповідає вимогам четвертого рівня
акредитації як спеціальності, так
і базового рівня. Приємно, що такий
спосіб перевірки залишкових знань
стимулює студента не забувати про
свої конспекти й активно користуватися ними, особливо при переході
з бакалаврського рівня на рівень спеціаліста чи магістра. Ці тести легко
і швидко перевірити за допомогою
комп’ютера, а викладачі мають можливість ділитися між собою інформацією про те, як студенти написали
„зрізи“ на паралельних потоках.
І це ще не все, адже, як переконані викладачі кафедри, удосконаленню ККР немає меж. На думку
Аеліти Кричковської, кафедра готова переходити від паперових тестів
до комп’ютеризованої діагностики
знань студентів. Крім цього, експериментально викладачі можуть
готувати для бакалаврів своєрідні
„мікси“ тестів із різних дисциплін
(з відповідними балами). Вони вважають, що на часі — проведення анкетування серед студентів, аби довідатися, як ті ставляться до запитань
у „зрізах“, і мати таким чином з ними
зворотній зв’язок. Викладачі кафедри
також готові працювати над такими
комплексними тестами, що містять
питання з різних дисциплін для спеціалістів та магістрів, проводити змагання між кафедрами на звання „Найкращий студент у професії“ тощо.
Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!

Конкурсні змагання через скайп

У

Харківському національному автодорожньому університеті відбувся Всеукраїнський конкурс найкращих науково-дослідних робіт
студентів. Першокурсники-магістранти кафедри транспортних технологій ІІМТ Оксана Якимець та Ігор Шварик увійшли до трійки лідерів.
Оксана Якимець підготувала роботу „Розв’язування задачі маршрутизації дрібногуртових перевезень із використанням мурашиного алгоритму“, а Ігор Шварик — „Адаптивний алгоритм керування рухом на регульованому Т-подібному перехресті та його ефективність“. Науковим
керівником студентів був асистент кафедри Ігор Могила.

| Світлини Ірини Мартин

Мурахи як взірець
для перевізників

Дослідження на основі мурашиного
алгоритму, яке провела Оксана Якимець, привернуло увагу комісії —
дівчина виборола перше місце.
Оксана навчається за спеціальністю „Організація, перевезення
й управління на автомобільному
транспорті“. Хотіла вступати на
інженерну механіку, але в приймальній комісії працював викладач
кафедри ТТ Андрій Білоус і „переманив“ учорашню школярку на транспортні технології. І про це дівчина
не шкодує. Торік вона взяла участь
у II турі олімпіади зі спеціальності
у Харкові і виборола II місце. А цьогоріч у тому ж місті Всеукраїнський
конкурс студентських наукових робіт приніс їй перемогу. Досліджувати маршрутизацію дрібногуртових
перевезень хлібобулочних виробів
конкретного підприємства було досить цікаво. За допомогою мурашиного алгоритму студентка вираховувала, як краще спланувати маршрут
постачання. У чому ж суть мурашиного алгоритму?
— Коли мурахи рухаються, то виділяють феромон — підсилювач запаху. Якщо вони знайшли коротший
маршрут, то наступна мурашка, реагуючи на цей феромон, уже йтиме за
нею, — розповідає Оксана. — Після
складання такого алгоритму, враху-

вавши всі нюанси, обмеження, вантажність автомобіля, часове вікно,
я виявила, що підприємство може
чудово обходитися дев’ятьма автомобілями замість десяти, зменшити кілометраж при перевезенні, що позитивно впливає на зростання доходу.
Над дослідженням студентка
працювала декілька місяців. Своє
професійне майбутнє вона мріє
пов’язати з вантажними або пасажирськими перевезеннями.

Алгоритм для керування
„розумним світлофором“
Для майбутнього інженера з транспорту Ігоря Шварика, який навчається за спеціальністю „Організація дорожнього руху“, третє місце
в конкурсі було несподіванкою.
Дослідження роботи адаптивного алгоритму керування на
Т-подібному регульованому перехресті — перша наукова праця магістранта. Підготувати її запропонував керівник бакалаврської роботи
асистент кафедри Ігор Могила.
Студент дослідив і промоделював рух транспорту і проблеми,
пов’язані з ним, на регульованому

перехресті вулиць Личаківська —
Пасічна у Львові, розробив алгоритм
керування та пересвідчився, що
він досить таки ефективний, адже,
впровадивши його, можна зменшити довжину черги автотранспорту
на перехресті та скоротити тривалість затримок. У роботі показано,
що відстань між детектором і стоплінією можна приймати в діапазоні
20–50 метрів, що дає змогу суттєво
знизити витрати шляхом встановлення, наприклад, відеодетекторів на опори, що вже існують. Таке
впровадження гарантуватиме зручності і для водіїв, і для пасажирів.
Отож, Ігор розробив досить простий
у реалізації, ефективний алгоритм
керування розумним світлофором,
який отримує інформацію з детекторів про параметри транспортних
потоків і підкореговує тривалість
зелених сигналів.
Хлопець має намір запропонувати своє дослідження Львівавтодору,
а також продовжить цю тематику
у магістерській праці.

Коментар наукового керівника Ігоря Могили:
— Через політичну ситуацію, що склалася
у східних областях, організатори конкурсу нам
запропонували не їхати до Харкова, а долучитися до конкурсу через скайп. Звісно, безпосередня участь — куди цікавіше, адже тоді між
собою спілкуються і студенти, і їхні наставники.
Наша онлайн-олімпіада тривала дві години. Комісія з Харкова почергово спілкувалася з учасниками. Позитивно те, що роботи студентів
мають як наукову складову, так і велике практичне значення. За результатами конкурсу ми
вкотре пересвідчилися, що готуємо майбутніх
транспортників на високому рівні, навіть порівняно з провідними вишами такого спрямування — Національним транспортним
чи Харківським автодорожнім університетом.
Підготувала Ірина МАРТИН
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кар’єрний крок

Урок від студента: як вибрати професію
Т
рохи заглибившись у свою спеціальність на старших курсах, студент часом
розуміє, що це — не те. Щоб львівські школярі — завтрашні абітурієнти — не
опинилися пізніше не в своїй професійній тарілці, студенти сьогоднішні вирішили їм підказати, як правильно вибирати фах. Проект під назвою „Профорієнтація: допомога школам“ провели в рамках конкурсу LvivYoungProject, що є складовою програми стажувань Львівської міської ради „Перший кар’єрний крок“.

Ініціатива
ініціативних
„Профорієнтація“ — ініціатива активних студентів — стажерів ЛМР
і фахівців у сфері HR, зокрема начальника відділу кадрів ЛМР, керівника
„Кар’єрного кроку“ Галини Бордун, розповідає
четвертокурсниця ЛНУ
ім. І. Франка Лілія Івасько. Разом із Юрієм Звіром
із Львівської комерційної
академії вони були кураторами „Профорієнтації“.
Організувати акцію допомогли обласне управління
освіти, міські райво.
— Гасло проекту — „Від
школяра до студента“. Ми
виходимо з того, щоб людина задумалась про вибір
професії не в кінці 11 класу,
а вже у 8–9-му. Тоді впродовж наступних кількох
років вона зможе підтягнути профільні предмети
і підготуватися до своєї
спеціалізації. Цього року
проект реалізовували вперше, він був інформаційним:
ми розповідали школярам,
як правильно обрати спеціальність, — розповідає
студентка.
До проекту долучилося 56 студентів із 12 вишів
Львова. Це ті, хто обрав
професію до душі, любить
її і готовий розповідати про
це іншим. Упродовж січняквітня студенти зустрічались з 9–10-класниками.
— Ми сформували команди по п’ять осіб, кожна
мала свого куратора, свій
день для зустрічей. У команди добирали представників
різних спеціальностей.
Охопили майже весь спектр

Найчастіше школярі запитували гостей про ЗНО,
новітні технології, їх вплив
на події Майдану. Загалом
зазвичай 20 з них готові
сказати, ким хочуть бути
в майбутньому; у фаворі —
журналістика й ІТ.

Для себе

популярних професій: психологи, економісти, нанотехнологи, будівельники,
художники… Політехніків
було десь 30–50; вони „забезпечили“ інженерні, технічні спеціальності. Не залучали ми медиків, юристів,
міліціонерів: такі абітурієнти переважно йдуть слідами
батьків, а нам важливо, щоб
вибір професії був для людини самостійним, усвідомленим, — каже Ліля, яка, до
речі, перед вступом точно
знала: хоче на економіку.
До візитів студенти
готувалися: психологи,
як-от Мар’яна Єсип, вчили
їх знаходити спільну мову
з підлітками; знавці мистецтва публічного виступу
Ірина Снітинська і Параска
Дворянин — спілкуватися
з аудиторією, медіа. Допомагали й викладачі, зокрема з ІНЕМ Політехніки: Анна Кравець, Мар’яна
Жураковська, Роксолана
Винничук.

Знову на „урок“
На профорієнтаційному „уроці“ (він, власне,
відбувався після уроків)
студенти мали нагоду
відчути себе в ролі викладача: спробуй зацікавити
і втримати увагу півсотні,

а то й більше школярів!
Не кожному ж твій виступ цікавий: хтось балакає, хтось сидить у телефоні… Але підготовлені
стажери все ж зуміли зацікавити учнів: виступали з короткими презентаціями, відповідали
на запитання, роздавали
буклети. П’ятикурсник
ІТРЕ Політехніки Сергій
Яцухненко вихованцям
не однієї школи (в Брюховичах, центрі міста, на
Сихові) розказав, як інте
рес до новітніх технологій
і любов до фізики привели
його на мікроелектроніку:
— Моя презентація
мала досить вільну форму: я не говорив про предмети, які вивчаю чи щось
дуже серйозне, а про можливості, які відкрила для
мене моя спеціалізація.
Наприклад, про наукововиробниче підприємство
„Карат“, біля якого учні
часом можуть проїжджати
по дорозі в „Ашан“, але не
знають, що там є, чим там
займаються. Я запитував їх
про найдорожчі матеріали,
розповідав про місткість
для росту кристалів, що
зроблена з платини і важить
приблизно 3 кг! Тобто тримаєш у руках „Ламборджині“ або „Феррарі“…

— Проект — це величезний досвід, якого не дає
жоден навчальний заклад, — каже Лілія Івасько. — Це публічні виступи, спілкування з підлітковою, „перехідною“,
аудиторією. Для мене це
також був досвід із менеджменту — проектного і тайм-менеджменту:
презентації проекту у вишах, формування команд,
складання графіка зустрічей і т. д. А ще спілкування з серйозними людьми:
з міськради (як Олег Березюк, Галина Бордун, Марта Завербна), представництва МОН в області і т. д.
Хоча „Профорієнтація“
завершилась, її учасники
отримали дипломи стажерів ЛМР, але відходити
від справ і не думають. Як
каже Сергій з ІТРЕ, і далі
бачить, як проект змінює
його життя. Ліля додає:
— Стажери дуже активні: навчаються, працюють,
стажуються… Постійно
генерують нові ідеї — і їх,
і себе важко стримати. Сьогодні хочеш один проект,
завтра інший! „Профорієнтація“ однозначно буде
продовжуватись. Маємо
плани розширювати коло
учасників (може, залучимо
представників коледжів,
училищ), трохи видозмінити формат (наприклад, зустрічі школярів з успішними людьми). Попереду інші
проекти, зокрема пов’язаний
із боротьбою з корупцією
у вишах.
Ірина ШУТКА
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Навчання на реальному проекті
Н
овий позитивний образ Новояворівська творять студенти та викладачі-маркетологи Львівської політехніки. Співпраця новоствореного
науково-аналітичного центру CityMarketingGroup
кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу Інституту підприємництва та перспективних
технологій з мерією містечка Яворівського району,
що за 30 кілометрів від Львова, триває від грудня
минулого року. Що стало її передумовою і що буде
кінцевим результатом, розповіла завідувач кафедри доцент Ольга Саніна.

Незвичайна
лабораторія
— Насамперед, що таке
City MarketingGroup? Науковці й студенти нашої кафедри завжди щось роблять
поза навчальним планом:
майстер-класи, круглі столи, квести… Ми вирішили
об’єднати окремі ініціативи
„під крило“ науково-аналітичного центру, який діє
на базі кафедри як навчальна лабораторія. Працюємо
в трьох напрямах: CityMarketing, MarketingConsulting,
Marketing Training. Спів
праця з Новояворівськом —
це CityMarketing. Намагаємося знайти ідентичність
та створити оригінальний
бренд міста, що сприятиме
його розвитку. Таким чином студенти отримують
практичні навики, а викладачі підвищують свою кваліфікацію. В межах напряму
MarketingConsulting маємо
тісні контакти з керівниками та власниками бізнесу.
Допомагаємо їм підвищувати ефективність діяльності
підприємств через використання маркетингових
інструментів, а вони беруть
наших студентів на практику, запрошують випускників
на роботу, проводять майстер-класи для нас. Плідно
співпрацюємо з туристичною фірмою „Час на мандри“, пивоварнею „Старгород“, ринком „Південний“,
компаніями, які займаються
програмуванням, логістикою тощо. 31 травня разом
із ними організовуємо про-

мо-захід для малечі „Забави
нашого дитинства“ на ринку
„Південний“. Це будуть безкоштовні ігри та майстеркласи для дітей. Студенти
одягнуть футболки з логотипом Львівської політехніки та нашого інституту
і роздаватимуть рекламні
листівки, щоб привабити
абітурієнтів. У межах напряму CityTraining плануємо
організовувати зустрічі та
семінари керівників органів
місцевого самоврядування
і власників бізнесу, щоб обмінюватися досвідом та навчати їх принципів маркетингу, — розповідає Ольга
Романівна.
До роботи в City Marke
tingGroup, яка є неоплачуваною, але гарантує щедрий практичний досвід,
нікого не змушують. Кафедра ЗЕМП просто оголошує
набір волонтерів. Наразі
з різних кафедр ІППТ, але
в майбутньому планують
обмежитися тільки своїми
студентами, щоб навчання
на кафедрі через практикування в CityMarketingGroup
стало престижним серед
студентів-маркетологів.

Маркетинг
молодого містечка
Сіті-маркетинг — це цілеспрямоване позиціонування і просування культурних, історичних та
інших особливостей міста
в масштабах регіону, країни та світу. Наприклад, усі
ми знаємо, що Рим — святе місто, а Відень — місто

класичної музики та опери,
Нью-Йорк — величезний
бізнес-центр, а Париж —
світовий епіцентр романтики. Навіть маленьке містечко, якщо підкреслити
його переваги, врахувати
побажання мешканців та
втілити в життя базовану
на цьому концепцію маркетингу, може стати привабливим для інвестицій
і комфортним для життя.
— Наш проект із Новояворівськом складається
з трьох етапів. На першому
методом анкетування ми
вивчали думки мешканців,
збирали інформацію про
місто. Зараз триває другий етап: аналізуємо стан
містечка, напрацьовуємо варіанти брендування
(символіки, гасла тощо).
Тобто шукаємо його основ
ну ідентичність. Останнім
етапом буде представлення маркетингового плану
на розгляд міської влади,
громадських організацій, місцевих підприємців
тощо. Цей крок також передбачає внесення останніх поправок. Ми готові
дослухатися до думок мешканців і міської влади, наше
завдання дати їм вудочку,
з допомогою якої вони вже
самі мають зловити рибку.
Маркетинговий план розробляємо в контексті стратегії розвитку міста, над
якою працює доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
ІНЕМ Ігор Олексів. Також
консультуємося з архітекторами, бо якщо, напри-

клад, Новояворівськ позиціонуватиме себе спортивним містом, то архітектори
мають визначити, який
кошторис потрібний, щоб
побудувати велодоріжки,
спортивні комплекси. Наразі колектив мерії готовий
працювати над втіленням
проекту стратегії розвитку
міста, але якщо в 2015 році
прийде новий мер, то містяни мають постаратися,
щоб цей документ не лежав
у шухляді. Тому корисно,
щоб громадськість долучалася до його створення,
щоб відчувала відповідальність за майбутнє міста, —
наголошує науковець-маркетолог.
Участь у проекті беруть
9 студентів різних курсів
ІППТ (Роман Мотрук, Назар Боднар, Ірина Смаль,
Дмитро Червінський, Тарас Кушерський, Уляна
Дорош, Христина Васьо,
Наталя Добосевич, Володимир Михасів). Під кінець року всім їм видадуть
сертифікати про набутий
практичний досвід. Робота з маркетинговими дослідженнями в кафедральному науково-дослідному
центрі не зараховується
як офіційна практика, але
є позитивним пунктом
у резюме. Крім цього,
вважають науковці, студентові буде легше знайти
місце проходження переддипломної практики
та майбутнього працевлаштування.
Анна ГЕРИЧ
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Згуртованість і відданість
державі може зупинити ворога

Д

о позачергових президентських виборів залишаються
лічені дні. 25 травня українці
прийдуть на виборчі дільниці,
аби віддати свій голос за одного
з 21 кандидата на посаду Глави
держави. За того, хто насамперед
має виконати непросте завдання:
захистити країну від окупанта.

Участь кожного виборця цього разу
надзвичайно важлива. Відтак ректори
українських вишів закликають керівників, викладачів та студентів узяти
найактивнішу участь у голосуванні на
виборах, а також мобілізувати на вибори свої родини і друзів. Таку заяву
Спілка ректорів вищих навчальних закладів поширила у вівторок, 13 травня.
„Упродовж кількох місяців Україна переживає важкі часи, що ослаблює
нашу країну в усіх сферах суспільного
життя. Ще не згасли у пам’яті трагічні події в Криму, пов’язані з агресією
Російської Федерації, а вже зараз твориться беззаконня на сході України.
Агресори з чужої країни та скуплені
сепаратисти тероризують, калічать
і вбивають наших громадян, глумляться над українською символікою,
намагаються порушити єдність українського народу і розділити нашу державу“, — йдеться у зверненні.
Ректори наголошують, що вища
школа в усі часи історичного розвитку країни була прикладом цивілізованості і прогресивності у прийнятті доленосних рішень для свого
народу і держави:
„Викладачі і студенти вищих
навчальних закладів України у цих
складних умовах мають об’єднатися
довкола високого прагнення вибору
європейських цінностей, адже кожен із нас розуміє, що освіта і наука
можуть успішно розвиватися лише
у відкритому глобалізованому суспільстві. Саме ви — багатомільйонна академічна спільнота — маєте
стати переконливим прикладом для
всього українського народу у виборі
цивілізаційного напряму розвитку
нашого суспільства і держави“.
„Пам’ятаймо, що лише наша
згуртованість і відданість державі
може зупинити ворога і принести
мирне та заможне життя для українських громадян, байдужість буде

на користь нашим недругам!“, — наголосили у Спілці ректорів вищих
навчальних закладів України.
У той час як ректори закликають
до активного волевиявлення, відомі львів’яни агітують обирати найбільш рейтингового кандидата, аби
не довелося проводити другий тур.
Співачка і ведуча львівського Майдану Софія Федина, представляючи
ініціативу, заявила, що Україна,
перебуваючи у стані неоголошеної
війни, не може собі дозволити такої
розкоші, як два тури президентських
перегонів. „Президент нам потрібен
якнайшвидше. Нам потрібен головнокомандувач, який зможе приймати доленосні для країни рішення,
який зможе підписувати документи
і домовлятися з європейськими політиками. Для цього важливо, щоб
переміг найрейтинговіший кандидат у першому турі. Бо невідомо, чи
до другого Україна доживе як цілісна держава“, — заявила вона.
Громадська ініціатива звернулася до всіх кандидатів демократичних
сил із закликом припинити боротьбу між собою, об’єднати зусилля
і подарувати українцям шанс жити
в мирній країні: „Разом ми можемо
видати кредит довіри політику, який
сьогодні є лідером президентських
перегонів. І разом будемо нести за
це відповідальність. Не буває ідеальних політиків. Є байдуже суспільство і активна громада… Ми не
хочемо більше революцій. Для цього
треба впливати на політичні процеси не лише у виборчі дні. А щодня.
Віримо, що 25 травня стане днем перемоги кожного українця“.
Звернення підтримали ректор
ЛНУ ім. І. Франка (1990–2007),
міністр освіти і науки України
(2007–2010) Іван Вакарчук, віцеректор УКУ Мирослав Маринович,
письменник Роман Іваничук, поет
і прозаїк, політв’язень Ігор Калинець, доктор медичних наук Ігор
Герич, український футболіст і тренер Мирон Маркевич, історик Роман
Шуст, підприємець і громадський
діяч Ярослав Рущишин, український
політик, заслужений діяч мистецтв
Михайло Косів та багато інших.
Тетяна ПАСОВИЧ

Найпопулярніші
політики квітня
Протягом квітня про лідерів
загального рейтингу політиків згадували 238354 рази
(+133801 згадування).
Найбільш згадуваними постатями квітня стали Олександр Турчинов (44001), Арсеній Яценюк
(37132), Арсен Аваков (25771),
Юлія Тимошенко (24245), Петро
Порошенко (17345), Михайло
Добкін (13973), Віталій Кличко
(11298), Сергій Тігіпко (10091) та
Дмитро Ярош (8528).
Такі дослідження були отримані внаслідок вивчення пуб
лікацій 13700 українських та
закордонних мас-медіа, серед
яких центральні та регіональні
друковані ЗМІ, телебачення, радіостанції, інформаційні агентства та інтернет-ресурси.
Екс-прем’єр Юлія Тимошенко (3376 згадувань) залишається
беззмінним лідером за кількістю згадувань серед кандидатів
у Президенти України. Також
до ТОП-10 увійшли Петро Порошенко (3288), Михайло Добкін (2902), Сергій Тігіпко (1407),
Анатолій Гриценко (946), Дмитро
Ярош (943), Петро Симоненко
(916), Олег Тягнибок (797), Олег
Ляшко (747) та Юрій Бойко (534).
Поїздка до Одеси та відмова головного конкурента у боротьбі за президентську посаду
Петра Порошенка вдаватися до
зустрічної критики стали головними темами, у зв’язку з якими
згадувалося ім’я екс-прем’єрки
Юлії Тимошенко. Про головного фаворита президентських
виборів найчастіше писали
в контексті розгрому виборчих
штабів Петра Порошенка у Маріуполі та можливості проведення дострокових парламентських виборів.
Висновки зроблені НАЦ ПД „Вектор“ на основі отриманих результатів у рамках щотижневого
дослідження „Найпопулярніші політики у ЗМІ. Вибори-2014“, проведеного інформаційно-аналітичним
агентством „Контекст Медіа“
(http://contex-ua.com).
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В гостях у блаженного Василія
У
центрі Львова, неподалік Галицького ринку, меморіальна таблиця сповіщає, що тут, на вулиці Соборній, 11 у помешканні 3, від 1955 до 1969 рр. проживав
колишній предстоятель УГКЦ Василій Величковський.
Тепер тут музей блаженного. А під самим будинком
жваво йде торгівля сільгосппродуктами, тисячі людей
проходять мимо і далеко не кожен звертає увагу на
барильєф священномученика і квіти біля нього, які
дбайливо кладуть монахині — опікунки музею.

Підпільна церква
у центрі міста

| Світлини Ярослави Величко

Ім’я владики Василія Величковського я вперше
почула від своєї бабусі
ще в далекому дитинстві.
Вона казала, що цей святий чоловік дуже допоміг
нашій родині під час Другої світової війни. У важку
хвилину мого життя моя
добра подруга Надійка молилася до мощів владики,
що в храмі Матері Божої
Непорочного Зачаття
у Львові, словами: „Блаженний Василію, ти допомагав цій родині колись,
допоможи й тепер“. Тож
я не могла не піти в гості
до владики, щоб подякувати за його ласку й опіку.
…Вузькі дерев’яні сходи ведуть у маленьку однокімнатну квартиру, в якій,
повернувшись із першого,
десятирічного ув’язнення,
отець Василій мешкав
аж до свого другого арешту. Вражає неймовірна
скромність інтер’єру: ліжко (в цій оселі на ньому
спочив у Бозі блаженний

Миколай Чарнецький),
над ним — образ Страждаючого Христа (на зворотньому боці — напис про
те, що він подарований
о. Чарнецькому з нагоди
50-річчя його священства,
а нижче рукою отця Василія дописана дата і час його
упокою — 2.04.1959 р.,
20.23); дерев’яний вішак,
на якому висить куфайка,
в якій радянський в’язень
повернувся із каторги;
шафа; престол із необхідним інвентарем для
Богослужіння; над ним —
образ Матері Божої Неустанної Помочі; полички
з книжками; стіл, накритий вишитим обрусом; на
стіні — образ Патріарха
Йосипа Сліпого…
Тут владика жив і таємно відправляв Служби
Божі, сповідав, причащав,
висвячував нових священиків. У цій маленькій
кімнатці навіть паркет (за
збігом обставин) викладений у формі хреста — на
ньому відбувалося рукоположення. Така собі підпільна міні-церква…

2007 р. тут відкрили
музей. Символічно, що
освятив його єпископ
львівський Ігор Возьняк,
батька якого отця Михайла таємно колись висвятив
єпископ Василій.
Сестра Модеста пропонує мені переглянути відео
про життя і перепоховання
нетлінного праху блаженного, пропонує реліквії та
пам’ятки про відвідання
цього святого місця.

Козацького роду
Рід Величковських походив із Східної України, зі
села Величків, і сягав часів славного Запоріжжя.
Після того, як Катерина II
зруйнувала Січ і виселила
козаків на Кубань, один із
нащадків козацького отамана Величковського не
захотів жити під московським пануванням і переїхав у Галичину.
Ще одна цікава деталь:
дідусь Василя о. Юліян Величковський був товаришем Маркіяна Шашкевича. Коли на свято Покрови
14 жовтня 1836 р. український будитель (вдруге
в умовах фактично польської влади) промовляв
проповідь українською
мовою в соборі св. Юра,
тоді ж у церкві св. Параскеви рідною мовою

виголошував проповідь
о. Микола Устиянович,
а в Успенській церкві —
о. Юліян Величковський.
Батько владики Володимир був парохом у селі
Шупарці (теперішня Тернопільська область). За спогадами блаженного, він був
чудовим проповідником,
багато читав, писав поезії,
працював у читальні, кооперативі, користувався високим авторитетом серед
своєї пастви, мав лагідну
і водночас тверду вдачу.
Коли під час Першої світової війни московський генерал наказав йому віддати
ключі від церкви військовому священику, то батько
відмовився, за що його ледве не відправили в Сибір.
Мати майбутнього
єпископа також походила
з давнього священичого
роду — ТеодоровичівОхрімовичів. З родини, як
по матері, так і по батькові, вийшли три монахи,
чотири світські священики
і п’ять монахинь. А загалом
рід Величковських був священичим понад 300 років.

„Під Твою милість
прибігаємо…“
У такій побожній родині
1 червня 1903 р. у Станіславові (тепер Івано-Франківськ) і народився хлопчик
Василь. До початкової школи ходив у селі Пробіжна, де
парохом був дідусь Миколай Теодорович. Там сталася визначальна в його житті
подія: під час місії мати посвятила семирічного сина
під Покров Пресвятої Богородиці. З того часу Матінка
Божа стала опікункою майбутнього владики і згодом
привела його до монастиря
Чину Найсвятішого Ізбавителя (ЧНІ).
Особливо о. Величковський поклонявся образу
Матінки Божої Неустанної
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Помочі, яка символізує її
заступництво. Здійснюючи місії по Галичині, Лемківщині й Волині, о. Василій проповідував культ
Матері Божої Неустанної
Помочі і народ сприймав його слова, як земля
благодатний дощ. Коли
був ігуменом монастиря
в Станіславові, задумав будівництво великої церкви
на її честь. „Я зібрав за короткий час понад 120 тисяч
золотих, купив майже весь
матеріал, але польський
уряд не дозволив будувати“, — згадував владика.
Та не тільки польська
шовіністична влада боялася поширення української
церкви. „Червоні визволителі“ переслідували її
провідників з перших днів
окупації аж до офіційної
ліквідації УГКЦ 1946 р.
Незважаючи на заборону і небезпеку, на свято
Страждальної Матері Божої станіславський ігумен
Василій 1939 р. організував
урочистий похід вулицями
міста. У цій процесії взяли
участь близько 20 тисяч
вірних. Навіть радянські
солдати знімали шапки
й хрестилися, бо досі нічого подібного в житті не
бачили.
Набожність до Богородиці надихнула о. Величковського до написання
праці „Історія Чудотворної Ікони М.Б.Н.П.“. Оригінал ікони, чудом віднайдений, знаходиться в Римі,
а редемптористи східного
обряду отримали копію
і встановили її в каплиці
своєї семінарії на Збоїськах, неподалік Львова. Під
час Другої світової війни
ікону прострелили кулі,
але сам образ Богородиці
з Дитятком зберігся. В повоєнний час, незважаючи
на переслідування УГКЦ
комуністичною владою,
брат Іриней врятував ікону і переховував її у своєму помешканні, де згодом
оселився і отець Величковський. Перед цим образом
владика відправляв Служби

Божі. Після виходу Церкви
з підпілля ікона знову повернулася до відновленої
семінарії редемптористів
у монастирі святого Альфонса, а згодом її перенесли до церкви св. Йосафата
у Львові. Ікона, яка тепер
зберігається в музеї владики, — це копія чудотворного образа.
Цей образ охороняє
вірних під час воєнних
лихоліть і тоталітарних
переслідувань, дає силу,
відвагу, надію. Тепер
я зрозуміла, чому моя бабуся з образком Матері
Божої Неустанної Помочі
не розлучалася ніколи.

ПРОСВІТА
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готував для нього іншу
долю.
1920 р. вступив до Духовної семінарії у Львові,
де професором догматики
був о. д-р Йосип Сліпий.
У своїх спогадах владика
згадував цікавий епізод
складання іспиту з латини. Прослухавши його
слабенькі відповіді, екзаменатор сказав:„Зле“, але
присутній на іспиті Митрополит Андрей Шептицький прийняв у нього
іспит повторно — мудрий
глава УГКЦ розгледів у семінаристові Величковському талант великого
проповідника.
Хоч юнак був за натурою веселий і, як сам
про себе казав, — навіть
легковажний, але непохитний, — на початку
третього курсу вирішив
прийняти целібат, на що
Митрополит погодився
лише після того, як Василь

ни з місіями та реколекціями. Успішно здійснив місійну подорож до Берліна
й Брюсселя.
Після зложення вічних
обітів о. Величковський
отримав призначення
в монастир у Ковелі. Саме
тоді на Волинь, яку 1921 р.
приєднали до Польщі, почали масово переселятися галичани і духовний
отець вишукував їх по
всіх закутках, щоб надати
пастирську допомогу. Він
невтомно ніс світло Христової віри й навчав патріо
тизму, тобто закладав ту
базу духовності, без якої
життя втрачає сенс, і яку
на той час уже встигла похитнути, а то й знищити
царська Росія. Йому вдалося врятувати багатьох
українців від переходу на
московське православ’я.
Завдяки о. Василію близько 20 тис. православних волинян поєдналося

звернувся до нього із цим
проханням утретє.
Після прийняття тайни
священства Василь Величковський 2 роки працював
учителем у ювенаті-гімназії монастиря ЧНІ на
Збоїськах. Помітивши
великий проповідницький талант отця Василія,
1927 р. його перевели до
монастиря в Станіславові, де працювала велика місійна група на чолі
з визначним місіонером
о. Йосифом Де Вохтом.
Разом із іншими отцямипроповідниками їздив по
селах і містечках Галичи-

з УГКЦ, а одними з найперших були рідний брат
Лесі Українки Микола Косач із сином Юрієм.
Дипломатичний талант
допоміг о. Величковському
отримати дозвіл маршала
Юзефа Пілсудського перетворити польський костел
на греко-католицьку церкву. Згодом, правда, польський уряд спохопився, що
завдяки УГКЦ не вдасться
полонізувати українців
Волині, і змусив ігумена
покинути ці терени.

Від Січового
стрілецтва —
до монастиря
Монахом-редемптористом о. Величковський став
не одразу і не випадково.
Спершу він навчався в Інституті св. Йосафата, що
його провадили отці василіяни. Під час національно-визвольної боротьби
1918 р. вступив до лав
Січових стрільців. У ніч
на 1 листопада разом із
іншими стрільцями за наказом проводу брав участь
у роззброєнні (без жодної
жертви!) польської жандармерії, адміністрації
та мадярського гарнізону
в Городенці. 1919 р. у лавах УГА переходив Збруч і,
відставши від своєї частини, потрапив у польський
полон. І тут його врятувала Матінка Божа і мамина
щира молитва. Господь

Ярослава ВЕЛИЧКО
Закінчення у наступному числі
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рада просвіти інформує

Рік Кобзаря триває

Ч

ергове засідання ради Товариства „Просвіта“ Львівської
політехніки відбулося 14 травня.

Триває рік Шевченка в Україні. Підрозділи Політехніки вже організували та провели чимало заходів. Найцікавіше пройшло там, де є дієві осередки „Просвіти“. Відтак члени ради
вирішили підтримати найактивніших
просвітян-політехніків і вручили їм
дипломи за активну участь у відзначенні 200-літнього ювілею Тараса
Шевченка та нагородити „Кобзарями“ видавничого дому „Школа“.
Учасники засідання заслухали
інформацію редакції про підсумки
конкурсу „Мій Шевченко“ й ухвалили рішення виділити кошти з фонду
„Просвіти“ на премії для двох переможців творчого змагання.

Політехніки продовжують підтримувати патріотів України та їхні
родини. Заступник голови Товариства
Надія Любомудрова прозвітувала про
використання коштів, зібраних на
підтримку сімей Небесної Сотні. Крім
переданих коштів, про які ми вже повідомляли, просвітяни вирішили виділити 50 тисяч (фонд пожертв наразі
становить близько 190 тисяч) допомоги родинам п’яти загиблих бродівських пілотів, які втратили життя від
рук терористів на сході України.
Серед інших нагальних проблем — вшанування Небесної Сотні (є пропозиція висадити калинову
алею на території університету) та
реставрація пам’ятника Юліанові
Медведському. „Молода Просвіта“
регулярно прибирає могили колишніх ректорів Політехніки, та надгро-

бок Медведському, який, до речі,
є в катастрофічному стані.
Знайшовся час і на приємне:
цьогоріч відзначаємо 170-річчя Політехніки. просвітяни теж висловлюють ідеї, як відзначити цю дату.
Й активно долучаються до програми
святкування. Зокрема, як розповіла
директор Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків з діаспорою Ірина Ключковська, з цієї
нагоди МІОК запланував провести
квест, присвячений 200-літтю Тараса Шевченка. Щонайменше 5 команд університету (по 5 студентів
у кожній) 1 червня змагатимуться,
використовуючи знання біографії
та творчості Кобзаря. Просвітяни
візьмуть у грі активну участь.
Т.П.

підсумки конкурсу

„Мій Шевченко“
У

символічний день — річницю перепоховання праху Тараса
Шевченка — редакція оголошує імена переможців конкурсу „Мій Шевченко“.

Одразу хочемо зазначити,
що сподівалися отримати значно більше творів, тим паче,
що через суспільно-політичні події в Україні оргкомітет продовжив
термін приймання. Усе ж ми вдячні
кожному, хто відгукнувся на нашу
ініціативу і висловив своє сприйняття великого Кобзаря прозою,
віршами, малюнками та іншими
жанрами.
Загалом учасники конкурсу продемонстрували добре знання біографії і творчості Тараса Шевченка,
намагалися пропустити його твори
через власне серце, замислитися над
долею України і шукати відповіді на
питання, чому заповіти українського Пророка актуальні й сьогодні.
Революція гідності так чи інакше
позначилася майже на всіх творчих
роботах: деякі автори зізнавалися, що по-справжньому осмислили
Кобзареву спадщину саме на Майдані, зауважували, що на барикадах
вони відчували присутність Шев-

ченка, проводили паралелі з Небесною Сотнею.
Розглянувши всі конкурсні твори, журі визначило переможців. Це
Надія Демко (АР-409 ІАРХ, малюнок
„Шевченко на Майдані“, світлина праворуч), Ліліанна Кінах (ВП-31 ІКНІ,
акварель з рушником, світлина ліворуч), Роксолана Жаркова (аспірантка ЛНУ ім. І. Франка, художня проза),
Вікторія Мацькович (ЖР-21 ІНПП,
есей), Василь Мелешин (ЖР-32
ІНПП, роздуми, вдала композиція). У
зв’язку з тим, що поїздка Шевченківськими місцями через терористичні
і воєнні дії на півдні та сході України
переноситься на невизначений час,
автори цих творів будуть нагороджені преміями по 500 грн. від ректорату
і Товариства „Просвіта“.
Оксана Зінчук (МОР-41 ІНЕМ,
вірш), Наталія Терендій (ЖР-21
ІНПП, есей), а також Ольга Семенова (інженер деканату ІКНІ) та
Олександр Антонов (КН-21 ІКНІ)
за спільну роботу — календар отримають премії по 300 грн. від ректорату і Товариства „Просвіта“.

Всі інші учас
ники конкурсу
(Володимир
Гайдук, голова профкому працівників Політехніки; Олександр Горо
диловський, ЖР-11 ІНПП; Оксана
Балабан, аспірантка ІМФН; Олена
Якобчук, ТУ-12 ІЕПТ; Світлана Грелюк, ЕО-41 ІЕПТ; Олексій Коцюрба,
ТТ-13 ІІМТ; Ірина Пришляк, ЖР-21
ІНПП; Михайло Каріоті, аспірант
першого року навчання ІКТА; Соломія Кісіль, ЖР-21 ІНПП; Мар’яна
Марчило, ЖР-21 ІНПП; Ольга Романенко, ЖР-21 ІНПП; слухачі Малої
технічної академії наук у секції „Архітектура, дизайн, реставрація творів мистецтва“) отримають квитки
на 2 особи у театри Львова від редакції газети „Аудиторія“, а Олександра
Лозов’юк (4 курс, факультет журналістики Запорізького НУ) — найновіший компакт-диск гурту „Кому
Вниз“ у подарунок.
Найкращі твори будуть опубліковані у найближчих числах „Аудиторії“.
Ярослава ВЕЛИЧКО
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

разом із BEST

коротко

Українські студенти-інженери
змагалися у Політехніці

М

| Світлина Наталії Павлишин

инулого тижня (12–16 травня) у Львівській політехніці
зібралися найталановитіші українські студенти-інженери. Вперше Національний етап Європейських Інженерних змагань EBEC
Ukraine 2014 проходив у Львові.

Проект, який щороку збирає талановитих студентів і дає змогу втілювати креативні інженерні ідеї, об’єднав
молодь зі Львова, Києва, Вінниці та
Запоріжжя. Впродовж п’яти днів студенти змагалися за можливість взяти
участь у фіналі Європейських інженерних змагань EBEC, який відбудеться в Ризі (Латвія). Організовує і проводить Інженерні змагання Міжнародна студентська організація BEST.
— Зараз відбувається національний етап. Усі умови англійською
мовою. У категорії Team Design
(розв’язання технічного завдання
упродовж обмеженого проміжку часу)
потрібно було створити пристрій,
який працюватиме за принципом
доміно (учасники втілювали проект
упродовж трьох днів). Для цього конкурсанти повинні мати добрі знання
у різноманітних галузях інженерних
дисциплін: електротехніка, електроніка, механіка, гідравліка, радіотехніка тощо, — розповіла відповідальна за
зв’язки з громадськістю другокурсниця ІКНІ Наталя Антощук. — А в категорії Case study (розв’язання аналітичних завдань, докладне дослідження певного об’єкта, проблеми чи
процесу) спершу команди створювали
комп’ютерну гру без використання
фінансування. Наступного дня —
розробляли план, складали бюджет,
ребрендинг, тематику та можливість
піару для газети, яка повинна стати
популярною серед людей різного віку.
Третього дня конкурсанти працювали
над удосконаленням контролю авіаперевезень, так, щоб не зашкодити
безпеці пасажирів.
Варто наголосити, що змагання
в обох категоріях відбувалися одночасно. Всі завдання, які розробили
організатори та компанії-партнери,
були таємницею до початку заходу.
— Національний етап Інженерних
змагань Львів, а зокрема Політехніка,
провели вперше. Раніше змагання на
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цьому рівні відбувалися у Запоріжжі
та Києві. Цьогоріч ми взялися за проведення цього масштабного етапу.
І це важливо передовсім ще й тим, що
маємо можливість презентувати наше
місто і Львівську політехніку, — додала Наталка. — Після змагань ми
організовували для учасників цікаві
екскурсії, багато спілкувалися, разом
проводили вільний час, щоб здружитися і надалі співпрацювати.
На офіційному закритті визначили переможців. У категорії Case
Study місця розділитися так: друге місце зайняла львівська команда
„+1“(у подарунок отримали флешки,
ручки, подяки), третіми стали хлопці із Вінниці — команда „Bazzzinga“
(їм подарували горнятка та подяки),
а четвертою стала київська команда
„C9_Team“ (отримали подяки). У категорії Team Design другими стали
вінничани з команди „КіПіШ“(їм подарували флешки, ручки, подяки),
третє місце посіла команда „4 Ома“
із Запоріжжя (призи — горнятка, подяки), а четверте місце зайняла київська молодь — команда „Кот Ангенс“
(отримали подяки).
Отже, найбільша інтрига — Україну в Ризі представлятимуть у категорії
Team Design команда „Машина Тюрінга“ (Львів), а в категорії Case Study —
команда „Настежь-Невтерпеж“ (Запоріжжя).
Наталія ПАВЛИШИН

Студенти ІКНІ Львівської
політехніки організовують навчальні курси
англійської мови „On Top“
для дітей із багатодітних
сімей. Заняття відбуватимуться щосуботи з 17 травня
по 5 липня у групах 5–7 осіб.
Навчатимуть дітей студенти
кафедри прикладної лінгвістики, які в ході викладання
використовуватимують
сучасні навчальні посібники
кращих мовних видавництв
США та Європи і застосовуватимуть ігрову та інтерактивну методику, яка є цікавою для дітей і водночас
максимально ефективною.
Минулого тижня Спільнота
академічного душпастирства „САД“, яка діє при Центрі студентського капеланства Львівської політехніки,
обрала нового очільника.
Головою молодіжної спільноти стала студентка третього
курсу Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій Галина Ковальчук.
Три проекти молодіжних
організацій Львівщини
претендують на фінансову
підтримку Міністерства
молоді та спорту. Загалом
до міністерства надійшло
74 проекти від громадських
організацій. Серед поданих
проектів — фестиваль української середньовічної культури „Ту Стань-2014“ (відбувається щорічно від 2006 р.),
проект „Транскордонна
українсько-польська молодіжна волонтерська програма „Форти — слідами пам’яті“
(програма для посилення
міжнародної туристичної
привабливості військових
фортів і військових кладовищ Першої світової війни та
зміцнення культурних й історичних взаємозв’язків між
мешканцями прикордонних
регіонів Польщі та України)
та молодіжний фестиваль
„Зашків — Земля героїв“
(вдев’яте пройде на батьківщині Євгена Коновальця).
За матеріалами інформагенцій
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благодійництво

Політехніки дбають про дітей-сиріт

Н

е раз на сторінках нашої
газети писали про активність
студентів ІКТА та їхні благодійні акції для дітей сиротинців
та інтернатів. 15 травня молодь
розпочала новий проект, щоб ще
раз привернути увагу громади
Львова, зокрема й молоді до долі
дітей-сиріт. Студенти з гостинцями відвідали будинок дитини
№ 1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та
порушенням психіки.

— Зараз у час перемоги Майдану
та неоголошеної війни з Росією,
коли всі сили кинуті на порятунок
країни, на жаль, на далекий план
відійшли проблеми дітей, від яких
відмовилися батьки. Ким стануть
ці діти і як складеться їхня доля, без
перебільшення, значною мірою залежить від небайдужих людей, які
готові допомогти та підтримати
їх, — розповів ініціатор заходу
аспірант першого року навчання
ІКТА Тарас Крет.
До акції також активно долучилася Міс Львова 2014, третьокурсниця ІНПП Львівської політехніки

Андріана Хасаншін та координатор
Євромайдану Львова, випускник
Політехніки Василь Молдован.
У майбутньому молодь планує
проводити чимало заходів, спрямованих на популяризацію питання опікунства та всиновлення.
Зокрема, хочуть організовувати
зустрічі-бесіди з дітками та їх вихователями.

— Зараз спрямовуємо зусилля на
те, аби вийти з цим питанням на загальноміський рівень і охопити якомога більшу кількість осіб, які готові
розвивати цей проект. Треба зробити
так, щоб у нашому місті не залишилося жодної дитини-сироти, обділеної турботою, — наголосив Тарас.
Наталія ПАВЛИШИН

на канікули!

Літній відпочинок планують заздалегідь

Л

іто наближається, незважаючи на всі погодні та політично-суспільні
катаклізми. Цьогоріч усе звичне й усталене йде шкереберть і часто
набирає несподіваних поворотів. Такі „побічні наслідки“ напруженої
ситуації в країні відіб’ються і на відпочинку політехніків. На жаль, цьогоріч не буде можливості побувати в Алушті (у навчально-оздоровчих
таборах „Політехнік-1“). Натомість активісти Колегії та профкому
студентів і аспірантів Львівської політехніки, зокрема туристичного
відділу, подбали, аби студентське літо було цікавим і різноманітним.

— Бачачи, яка ситуація в Криму,
вирішили не позбавляти політехніків змоги відпочити. Зараз готуємо можливість побувати на морі
у Болгарії та Греції. Перед тим провели опитування серед студентів,
де б вони найбільше хотіли поїхати. І саме ці дві країни вибрала найбільша кількість опитаних, — розповів очільник туристичного відділу Колегії та профкому студентів
і аспірантів Микола Брич. — Скористатися цією можливістю може

кожен — не лише студенти, а й працівники.
Також традиційно буде можливість відпочивати у навчальнооздоровчих таборах „Політехнік-2“
(смт. Славське) та „Політехнік-3“
(с. Коблево). Готують відпочинок
і для тих, хто полюбляє екстрим.
— Кількаденний спуск на байдарках по Дністрі, відпочинок на природі в наметах. Хочемо, щоб це був масовий і цікавий захід, який би став ще
одним незабутнім штрихом літнього

відпочинку. Щоправда, підготовка
потребує чимало часу і зусиль, адже
це досить небезпечно і серйозна відповідальність. Мусимо підготувати
все необхідне для спуску, та й самих
учасників, — розповів Микола.
Отож, на відпочинок у Грецію
планують 7 заїздів по 7 ночей. Крім
ніження на сонечку та у воді, це також можливість побувати на цікавих
екскурсіях та на власні очі побачити
місця, описані у давніх міфах. Відпочинок у Болгарії відбуватиметься
у 6 заїздів по 8 ночей. Докладнішу
інформацію про дати заїздів, ціну
та всі необхідні документи можна
довідатися у Колегії та профкомі
студентів і аспірантів (235 кімн. гол.
корпусу) та на сторінках організації
у соцмережах.
Наталія ПАВЛИШИН
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в об’єктиві

коротко

Миті, вихоплені з життя
Д

Клуб „Типовий творчий Львів“
(ТТЛ) — об’єднання молодих
письменників, поетів, музикантів, художників, фотографів організував благодійний захід „Подаруй світло“.
Читання дитячих творів, трохи
музики та майстер-класи з квілінгу й малювання, частування — людське тепло не менш
потрібне дітям, ніж фінансова
допомога. Хто хоче долучитися
до волонтерської діяльності
клубу, шукайте його за адресою http://vk.com/event70702701.

ругий щорічний фестиваль
студентської фотографії
„Спалах“ з 13 до 23 травня представив у холі головного корпусу
Львівської політехніки на огляд
відвідувачів 65 найкращих робіт
у різних жанрах.

Цьогоріч географія учасників конкурсу розширилась удвічі, майже утричі
збільшилась їх кількість, покращилась
якість фотографій — зауважують організатори фестивалю. 450 робіт, на яких
і архітектура, і люди, і пейзажі, надійшло на конкурс від більше сотні фотолюбителів з різних куточків України.

Найбільше робіт — зі Львова, Києва,
Запоріжжя, Харкова та Одеси, є навіть
світлини із закордону — Ляйпцига
й Воронежа. Журі у складі члена спілки UAPF Ярослава Мончака, режисера
Люби Сорокіної і фотокореспондента
Віталія Грабара відібрало найкращі роботи для виставки.
Нагородження переможців фестивалю відбулося 20 травня, закриття ж
виставки (увага, хто ще не встиг побачити красиві, зворушливі обличчя,
цікаві й художні моменти, що потрапили у фотооб’єктив!) — завтра.
Н. Я.

палітра

Ті, що перейшли у живопис

Н

овий львівський мистецькокультурний центр „Art-e-fakt
galereЯ“, який відкрили в середи
ні лютого на вул. К. Левицького, 17, через три місяці змінив
свою експозицію з дитячих робіт
на живописні полотна професійних художників.

Доробки учнів школи директора галереї Оксани Бондарук поступились
місцем першій груповій виставці
митців, що є, за її словами, „моїми друзями, унікальними, але різними,
що понад 20 років творять пласти української
культури“. Тетяна Тарасенко, Ірина Щербатенко, Ігор Голіков, Іван
Твердун й Анна Атоян —
справді різностилеві,
моментами навіть протилежні у баченні світу,
зрілі митці, котрі мають
досвід участі в розмаїтих виставках, зокрема,
закордонних. Їх твори раніше можна було побачити у Львові в галереях
„Зелена канапа“ й „Коралі“.
Для художника перебувати у постійному пошуку не тільки тем та ідей,
а й технік, які були б найбільш близькі
йому, — справа звична. Тож не дивно, що
Тетяна Тарасенко й Ірина Щербатенко за
освітою модельєри, Ігор Голіков — дизайнер інтер’єрів, а Анна Атоян спочатку освоювала можливості художнього

скла. Тетяна, Ірина й Ігор кілька років
співпрацювали разом у театрі-студії
„Райські птахи“ — самі створювали костюми, придумували сюжети для постановок, намагалися досягти арт-синтезу
музики й танцю. Але років десять тому
перейшли у царину живопису, де кожен
уже йде своїм творчим шляхом: Тетяна
Тарасенко сприймається як експресивний імпресіоніст, Ігор Голіков знаходить
сюжети у стилі французьких художників
початку ХХ століття і втілює в них пророчий символізм, а прості
роботи Ірини Щербатенко притягують глядача
теплою енергетикою.
Компактні, композиційно елегантні, легкі батіки
Анни Атоян — структура
скла й шовку різна, хоч,
загалом, поверхні матеріалів чимось подібні.
Зазнав трансформації
мистецьких вподобань
й Іван Твердун — вибухнув кольором з вангогівською пристрастю.
Назва виставки — „2014“, що означає, що твори, представлені на ній, нові
й на цей момент для художників найактуальніші. Крім цього, 2014 рік — це ж
не тільки політика, війна і тривоги, це
ще й теплий світ кольорів і бажання,
аби у світі було, як промовляє назва
однієї з картин Тетяни Щербатенко,
„більше любові“.
Наталя ЯЦЕНКО

У львівській книгарні „Є“ презентували „Книгу Лева: Львів
як текст. Львівський прозовий андеграунд 70–80-х років
ХХ ст.“ Вона має три частини
і вміщує тексти про Львів
у найрізноманітніших проявах — Ніни Бічуї, Романа Іваничука, Андрія Содомори, Юрія
Андруховича, Юрія Винничука,
Віктора Неборака, Василя
Габора, Миколи Рябчука, Володимира Яворського, Галини
Пагутяк та Ярослава Павлюка.
Сучасні митці Львівщини
звернулись до постаті Анни
Ярославни, королеви Франції, уродженки України.
Цього тижня у Національному
академічному драматичному
театрі ім. М. Заньковецької
відбулися дві тематичні мистецькі події — презентація
виставки „Княжна київська
Анна Ярославна“ народного
художника України Мирослава
Отковича і прем’єра історичної
драми „Ярославна — королева Франції“ В. Соколовського
у постановці Алли Бабенко.
З 28 травня до 1 червня в Україні
вперше пройде „Чілдрен Кінофест“ — щорічний міжнародний кінофестиваль для дітей
та підлітків. Епіцентром ЧКФ
стане Київ, хоч фестивальні
події відбуватимуться і в інших
містах України. У конкурсній програмі змагатимуться
7 повнометражних фільмів із
різних країн світу для глядацької аудиторії віком від 10 років.
Спеціальною подією стане
ретроспектива фільмів Чарлі
Чапліна, приурочена до 125-річчя з дня його народження.
За матеріалами інформагенцій
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творчий студент

Головне — реалізувати себе
Обравши архітектуру,
Антон Яслінський зрозумів, що все-таки його
покликання — музика.

Перші самостійні
кроки
Змалку він любив малювати. У чотирнадцять
років прийняв самостійне і досить зважене
рішення — вступити до
музичної школи. Дуже
хотів грати на ударних
інструментах. У музичній школі рідного Житомира йому запропонували ксилофон, хоча
згодом попросив учителя
більше навчати його на
ударній установці. Через рік хлопець вирішив
вступати до будівельного
коледжу, на архітектурне
проектування.
— У виборі я не дуже
вагався, мій батько — будівельник, тому про цей
фах багато чув від нього;
оскільки я малював, то обрав архітектуру, — розповідає Антон.
Тоді хлопець ще не
знав, чим хоче займатися
в майбутньому. Навчався
в коледжі та в музичній
школі, однак її не закінчив:
— Стався дуже сумний випадок — помер мій
учитель, а до іншого переходити я не захотів, тому
далі навчався гри самостійно. А потім із друзями ми організували гурт,
грали рок-музику.
Через півтора року
гурт розпався, але
з тими ж учасниками Антон створив інший гурт,
у якому зрідка грає донині, коли приїжджає до
Житомира. Хлопці здебільшого грають у вузькому колі, тому про цей
гурт знають лише в рідному місті. Також мають
кілька записів.

Дорога до „Рококо“
Після успішного закінчення коледжу Антон вступив
на третій курс Національного університету „Львівська політехніка“ на архітектурне проектування.
І вже тут він зрозумів, що
в ньому все-таки переважає музикант.
— Не скажу, що архітектура стала мені чужою,
однак є те, що я люблю
більше, що мені дається
краще, — роздумує студент.
Згодом він взявся за
інші ударні інструменти,
гітару, мріє навчитися
грати на фортепіано. Торік взяв участь у щорічному фестивалі „Весна
Політехніки“. Тут познайомився зі студентом-віолончелістом Володимиром Котляровим, який
був учасником камерного оркестру „Поліфонія“
й одним із натхненників
заснування гурту „Рококо“. Саме Володя запросив Антона до гурту, щоб
урізноманітнити його
перкусією, тобто звучанням ударних інструментів. Так хлопець долучився до скрипки та трьох
віолончелей. Досі він грав
іншу музику. До „Рококо“

шукав себе в деяких гуртах, але по-справжньому
знайшов своє місце саме
тут. Відтак придбав кахон (дерев’яна коробка
заввишки з півметра, на
якій музикант сидить і б’є
руками). Тепер Антон Яслінський грає інструментальну музику — сучасні
рок-хіти, авторські обробки сучасних композиторів.
— Віднедавна опановую нове сам, але якщо
в Україні проводять цікаві майстер-класи з гри
на ударних інструментах,
то намагаюся туди потрапити. Звичайно, іноді
хотілося б мати вчителя
чи просто гарного знайомого, від якого можна чогось навчитися, отримати
слушну пораду. Цього
іноді не вистачає, — розповідає хлопець.
Якщо в шкільному віці
Антон захоплювався лише
одним-двома музичними
жанрами, то сьогодні жодному не надає перевагу.
На його думку, немає гарних і негарних жанрів —
кожен жанр має гарних
і негарних виконавців.
Отож, тепер йому до вподоби все — від джазу до
хіп-хопу, від поп-музики
до року.

Доводиться
жертвувати
Тренуватися доводиться
щодня по декілька годин,
адже гра на інструментах займає багато часу.
До репетицій додаються
приватні заняття. Спочатку хлопець займався
безпосередньо в гуртожитській кімнаті, але
коли зрозумів, що став
набридати співмешканцям та сусідам, то почав
винаймати для тренувань відповідне для цього
приміщення.

— Як вдається поєднувати
серйозні заняття музикою
з навчанням?
— Якщо відверто, то це
зробити важко, тому треба
чимось жертвувати. Коли
в мене ще були пари, то
іноді доводилося пропускати їх, а потім надолужувати. Тепер уже легше, бо
пишу бакалаврську роботу — проектую мистецький виставковий комплекс
у рідному Житомирі. Мій
науковий керівник — Ігор
Якубовський. Робота цікава, але на сьогодні я бачу
себе в музиці. Кажу „на
сьогодні“, бо не знаю, яким
буду через рік-другий.
Коли відбуваються
цікаві виставки, заходи
чи інші події, Антон Яслінський намагається не
пропускати їх. Останнім
часом хлопець полюбив
читати книжки сучасних
авторів. Особливо його
захопили твори Бернара
Вербера на теми буття,
пошуку власного „я“.
— Цей автор сам багато перечитав про релігію,
пропустив через себе багато світоглядів і філософій. Його погляди близькі
мені, — каже Антон.
— Що у Вашому житті
найголовніше? Що ставите
на перше місце?
— Вважаю, що є дві голов
ні сфери — це стосунки
з людьми і моя діяльність.
Я довго думав, що найголов
ніше, і вирішив, що всетаки діяльність, адже від
того, чим ти займаєшся, залежить, яке твоє оточення.
На думку Антона, не
треба в житті бути надто
вибагливим щодо себе —
необхідно вдовольнятися
простим побутом і дуже
важливо — це реалізувати себе.
Спілкувалася
Ірина МАРТИН
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змагання

До Києва — за досвідом та перемогами

Н

априкінці квітня у Києві відбувся щорічний чемпіонат
України зі спортивної аеробіки.
Студенти-політехніки взяли
у ньому участь і повернулися
додому з нагородами.

…Майже безсонна ніч у потязі,
ранковий залізничний двірець, що
й сам заледве прокинувся, на диво,
людна кав’ярня (єдина, відчинена о тій порі), поїздка порожнім
трамваєм, трохи блукань вуличками — і ось ми вже в спорткомплексі
НТУУ „КПІ“. Ну що ж, пора шукати затишний закуток, де б „кинути речі“, — і у зал. Приміщення,
у якому відбуватимуться змагання,
вщерть заповнене людьми. Хтось
бігає, хтось розтягується, хтось
намагається повторити вправу, а,
може, в останні хвилини й довчити її, хтось наводить макіяж чи заплітає волосся згідно з правилами.
Судді й організатори про щось говорять між собою, дають останні
тренерські настанови своїм підопічним. У повітрі витає атмосфера
святковості й хвилювання…
Конкурсантів оцінюватимуть за
такими критеріями, як складність
вправ, техніка виконання й артистичність. Пора розпочинати. Зо-

середились, зібрали волю в кулак —
і вперед!
Команда з танцювальної аеробіки
(тренер — Марта Мельничук) у складі Катерини Гриценко (ІМФН), Софії
Кулинич (ІАРХ), Вікторії Михайлової, Софії Войцехівської (ІНПП),
Роксолани Пиш’євої (ІКНІ) та Івана
Швеця (ІХХТ) посіла четверте місце
за вид програми „трійки“, п’яте міс-

це — „групи“, третє місце — „змішані пари“. Вікторія Михайлова та
Катерина Гриценко у категорії „індивідуальні виступи дівчат“ посіли
шосте та восьме місця. Іван Швець
виборов третє місце в „індивідуальних виступах хлопців“.
Команда із фанку (тренер — Олена Череповська) у складі Тетяни Марусяк, Вікторії Леванькової, Оксани
Соколової, Ярослави Чуми, Ольги
Каплун, Вікторії Шабети, Олени
Михайленко та Євгенії Бакай теж
гідно виступила та стала фіналістом чемпіонату України.
Що дав нам чемпіонат? У першу
чергу — досвід. Змагання між областями України — це зовсім не те,
що тренування в залі. Виявилось,
що рік праці, сподівань, радощів
і розчарувань, падінь та підйомів
не минув намарно — ми стали кращі, сильніші, вправніші. Подібні
заходи зближують команду, дають
стимул до дальшої праці над собою.
І ще — чим сильніший суперник,
тим більше наснаги для наступних
тренувань. Тож із натхненням готуватимемось до нових випробувань.
Софія ВОЙЦЕХІВСЬКА,
студентка ІНПП
Львівської політехніки

універсіада

У баскетболі жінки сильніші
З
авершується весняна частина
змагань серед студентів ВНЗ
ІІІ—ІV рівнів акредитації „Універсіади Львівщини — 2014“. Львівська політехніка має свої здобутки.

Змагання з баскетболу тривали з 9 до
30 квітня, і в них взяли участь жіночі
команди НУ „Львівська політехніка“, Львівського державного університету фізичної культури, ЛНУ
ім. І. Франка, Львівської фінансової
академії, Національного лісотехнічного університету України, Львівської комерційної академії, Національного аграрного університету та
Львівського інституту банківської
справи. Команда Львівської політехніки впевнено перемогла всіх
суперників, зокрема, й з університету фізичної культури (60:47), тож

учетверте стала чемпіоном серед
вишів Львівщини. Друге місце посіла команда ЛДУФК, третє — ЛНУ
ім. І. Франка.
З середини квітня і майже до середини травня відбувалися змагання з волейболу, як серед чоловіків,
так і серед жінок. Жіноча й чоловічі
команди Львівської політехніки виступали у перших, сильніших групах
і боролися за переможні позиції ще
з п’ятьма командами. Чоловіча команда у своїй групі посіла друге місце, поступившись фартовішим і майстернішим суперникам — команді
Львівського державного університету фізичної культури. Змагання
серед жінок завершились непростою
ситуацією: перше місце знову ж здобула команда Львівського державного університету фізичної культури,

а ось із другим місцем визначатись
довелося через співвідношення виграних і програних партій трьох команд, які набрали однакову кількість
очок, — ЛНУ ім. І. Франка, Львівської політехніки, Дрогобицького
державного педагогічного університету ім. І. Франка. Зазвичай команда Львівської політехніки посідала
раніше друге місце, чи підтвердить
вона цю традицію, на час верстки нашого тижневика ще не відомо.
Минулого тижня стартували змагання з легкої атлетики, але їх розвитку завадив довготривалий дощ. Біг
до перемоги студенти продовжать
цього тижня. У календарі змагань
попереду ще веслування на байдарках і стрільба з лука серед жінок і чоловіків.
Наталя ЯЦЕНКО
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запобігти, врятувати, допомогти!

наш календар

Газ корисний та небезпечний!

24 травня — День слов’янської
писемності і культури.
25 травня — День працівників
хімічної галузі.

З

начної шкоди населенню,
об’єктам господарської діяльності та довкіллю завдають пожежі. Значна їх кількість виникає
через незнання та ігнорування
правил користування газом і газовими приладами. Нещодавній
приклад — вибух газу 12 травня
в багатоповерхівці в м. Миколаєві,
внаслідок чого загинули люди.

Коли газ — небезпека

При повному згоранні газу полум’я має
голубувато-фіолетовий колір, при неповному — жовтувато-солом’яний. Неповне згорання газу призводить до інтенсивного накопичення чадного газу,
який отруйно діє на організм людини.
Якщо приміщення заповнене чадним газом на 0,5, то смерть у людини
настає за 30 хвилин, якщо на 1 — за
2–3 хвилини. Якщо у приміщенні накопичиться 5–15 газу — може статися
вибух навіть при телефонному дзвінку. Ускладнюють ситуацію пластикові
вікна, які не обладнані спеціальними
вентиляційними щілинами — їх відсутність перешкоджає нормальному
надходженню повітря до приміщення. В пластикових вікнах, які обладнані спеціальними вентиляційними
щілинами, ручку фіксації рами треба
встановлювати в певному положенні.
Якщо полум’я проскакує всередину
пальника або відривається від нього, то
необхідно закрити кран пальника і через деякий час запалити пальник знову.
При повторенні такого явища користуватися пальником категорично забороняється! Для усунення причин слід
викликати спеціаліста газової служби.

Основні вимоги та правила
користування газовими
приладами
Перед увімкненням газових приладів
необхідно провітрити приміщення і на
весь час їх роботи залишати кватирку відчиненою. Перевірте положення
кранів на приладах і вентиль на балоні.
Спочатку слід піднести вогонь до
пальника і тільки після цього відкрити
кран на газовому приладі.
Перш ніж запалити пальники духовки газової плити, необхідно провітрити її помахом дверцят або залишити відчиненою на 5–7 хвилин.
Перед користуванням газовою колонкою перевірити тягу у димарі і вен-

тиляційному каналі. Якщо тяги нема,
то користуватися колонкою не можна,
аби не отруїтися продуктами згорання газу. Для перевірки тяги у димарі
й у вентиляційному каналі треба піднести запалений сірник або папірець
до щілини між козирком та корпусом
газової колонки. Відхилення полум’я
у щілину вказує на наявність тяги.
Якщо пальник газової колонки горить під час зниження напору холодної
води або під час припинення постачання гарячої, значить, колонка несправна,
її необхідно терміново вимкнути і повідомити в ремонтну газову службу.
Посуд із широким дном необхідно
ставити на конфорку з високими ребрами, інакше згорання газу буде неповним.
Після закінчення користування
газовими приладами треба закрити
на них крани, а потім вентиль на газовому балоні.
Користувачі скрапленого газу повинні пам’ятати, що наповнювати
балони потрібно тільки на спеціалізованих підприємствах, а не автомобільних газозаправних станціях. Як
відомо, газ має властивість змінювати свій об’єм зі зміною температури.
Особливо це важливо у холодну пору
року, коли заправлений балон заноситься з вулиці у тепле приміщення.
Не ставте балон біля нагрівальних
приладів, печі та відкритого вогню —
це може спричинити вибух балона.

Якщо загорівся газ у місці
витоку
Постарайтеся перекрити подачу газу.
Негайно евакуюйте всіх людей із
квартири і від сусідів, викличте аварійну газову службу за телефоном
104 й оперативно-рятувальну службу
цивільного захисту за телефоном 101.
Доки газ горить, небезпеки вибуху немає, тому ніколи не намагайтеся
гасити полум’я, оскільки це може призвести до катастрофи.
Пильнуйте, аби не загорілися розташовані поблизу вогню предмети
(штори, рушники тощо).
Завжди треба пам’ятати, що „Правила техніки безпеки“ написані гірким досвідом — кров’ю потерпілих та
загиблих!
Володимир ЛЯХОВ,
начальник штабу цивільного
захисту Львівської політехніки

Пам’ятні дати
22.05.1840 — народився Марко
Кропивницький, видатний український драматург, актор i режисер, основоположник українського національного театру.
22.05.1861 — урочисте перепоховання Тараса Шевченка на
Чернечiй горi бiля Канева.
22.05.1879 — народився український маляр Федiр Кричевський.
23.05.1898 — народився Володимир Ярошенко, український поет
і байкар.
23.05.1920 — помер Георгій Нарбут, відомий український графік.
23.05.1938 — у Роттердамі більшовицький агент убив Євгена Коновальця, засновника Української
Військової Органiзацiї (УВО) та
Провідника Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв (ОУН).
24.05.1742 — помер у Яссах (Молдова) гетьман Пилип Орлик.
24.05.1844 — Самюель Морзе
вперше у світі передав електричним способом телеграфне повідомлення на відстань 65 км.
24.05.1882 — народився Кирило
Стеценко, відомий український
композитор, дириґент i громадський дiяч.
24.05.1912 — народився Михайло
Стельмах, український письменник.
24.05.1942 — помер Іван Горбачевський, український біохімік,
гігієніст та епідеміолог.
24.05.1964 — зловмисний підпал
вiддiлу україніки Бiблiотеки Академії наук УРСР.
25.05.1709 — росiйськi війська
зруйнували Чортомлицьку Сiч.
25.05.1926 — у Парижі більшовицький агент убив Симона Петлюру, Головного Отамана військ
УНР.
27.05.1929 — народився Роман
Іваничук, український письменник, автор історичних романів
„Мальви“, „Манускрипт з вулиці Руської“, „Четвертий вимір“,
„Орда“.
28.05.1916 — помер Іван Франко,
український письменник, учений,
політичний i громадський діяч.
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ПЕРЕРВА

Сканворд
Течія, що
підігріває
Європу

Автомобільний
ліхтар

Нота

Тип українського
літака

Негативно заряджений
електрод

Одиниця Місто і
площі затока в
землі
Японії
Великий
отруйний
павук

Вигляд
спереду

Виліт
Літера
м’яча
грецьза межі
кого
поля алфавіту

Найбільший
аеропорт
в Англії

Гнучка
металева нитка

Стояв по
шию у
воді і не
міг напитися

Основний
колір,
фон

Фортифікаційна
споруда

Давньоєгипетський бог
сонця,
верховне
божество

Найбільша річка
Італії

Великий
хижий
птах

Місто в
Італії

Хижий
птах,
сокіл

Нота

Низький
чоловічий голос

Інспектор СкотлендЯрда у
Корало- творах
Конана
вий
Дойля
острів
Приховані зловмисні
дії, підступи,
наклепи

Зоолог,
який
вивчає
риби

Ріка в
Африці

Ароматична смола,
для релігійних
обрядів

Тибет- Замокський в’язниця
бик
у Лондоні

Нота

Малюнок
на зрізі
поліна

Відбитий
звук від
перешкоди

Сховище
урн з
прахом

Склала Христина ВЕСЕЛА

Штат у
США

Він
перший
побував
на Південному
полюсі

Президент
США
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Напівпровідниковий
прилад

Український
мандрівний
філософ

Батьківщина
Сафо

Візок з
Поема пасажиром, що
Гомера
тягне
людина

Столиця
Гвінеї
Англійська
акторка
ХХ ст.

Плівка
на поверхні міді,
бронзи

Держава
у ВестІндії

Дерево
на вінок
переможцю

Страва
з дрібно
насічених
овочів

Частина
дистанції
спортивних змагань

Річка у
Західній
Європі

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 14
Горизонтально: 5. Ворскла. 7. Капелан. 9. Сейко. 11. Ампер. 13. Ватра. 16. Ківі. 17. Ваза. 19. Трап.
20. Агат. 21. Діра. 23. Орган. 24. Осад. 27. Абрек. 29. Саган. 32. Порту. 33. Антей. 34. Дактилоскопія.
35. Татри. 36. Денді. 37. Театр. 40. Ісіда. 42. Туті. 44. Остер. 45. Ринг. 46. Граб. 48. Амба. 49. Пані.
50. Дюна. 51. Заява. 54. Едикт. 56. Астат. 57. Реостат. 58. Атакама.
Вертикально: 1. Івеко. 2. Крапка. 3. Скаляр. 4. Варна. 6. Освіта. 8. Престо. 10. Кліп. 12. Муза.
13. Вінок. 14. Тригонометрія. 15. Аванс. 16. Карб. 18. Агра. 21. Депутат. 22. Раритет. 25. Сутінки.
26. Дайвінг. 27. Аудит. 28. Естет. 30. Анонс. 31. Наяда. 38. Етап. 39. Рогіз. 40. Ірида. 41. Дума.
43. Ігумен. 45. Ракета. 47. Банк. 48. Аніс. 52. Аромат. 53. Вітраж. 55. Тріас. 56. Атлас.

Літера
українського
алфавіту
Бойова
отруйна
речовина, гірБранець
чичний
Снігової
газ
королеви

Тонкий
лист деревини

J J J
— Берріморе, що відбувається
у світі?
— Великобританія вводить санкції
проти Росії, сер.
— Але ж Росія — це далеко,
Берріморе!
— Так далеко, що санкції до неї
ніколи не дійдуть.
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Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення
посади завідувача кафедри
електричних систем та мереж
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, як
правило, мають науковий ступінь доктора наук і вчене
звання професора, а також стаж педагогічної роботи
не менше 8 років.
Термін подання документів на конкурс — два тижні
з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати
на ім’я ректора Національного університету „Львівська
політехніка“ на адресу: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
кім. 303.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

ч. 16 [2856]
22 — 28 травня 2014

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.

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

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 (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Бурак Марії Павлівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лук’янчука Богдана Сергійовича;
студентський квиток № 09603191, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Калмикової Ірини
Андріївни;
студентський квиток ВК № 8927250, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пінах Олександри Ярославівни;
залікову книжку № 1215093, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Медведя Володимира
Олеговича.
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МНОГАЯ ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем народження
проректора з науково-педагогічної
роботи та соціального розвитку

Богдана Васильовича
МОРКЛЯНИКА
Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров’я
та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі. Нехай у Ваших
задумах завжди буде мудрість, у службових справах — підтримка однодумців, у серці — сонячно
від людської вдячності.

Колектив Народного Дому „Просвіта“ Національного університету
„Львівська політехніка“ сердечно
вітає з днем народження директора, заслуженого
працівника культури України

Степана Йосиповича
ШАЛАТУ
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато довгих, щедрих літ!

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
22 травня — „Уклін Тобі, Тарасе!“
(концертна програма). 18.00.
23 травня — „Баядерка“ (балет). 18.00.
24 травня — „Орфей і Еврідіка“ (опера).
18.00.
25 травня — „Білосніжка та семеро гномів“
(балет, прем’єра). 12.00, „Севільський
цирульник“(опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
22 травня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
23 травня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
24, 25 травня — „Ярославна — королева
Франції“ (прем’єра). 18.00.
27 травня — „Криза“. 18.00.
28 травня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
29 травня — „Сватання на Гончарівці“.
18.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
27, 28 травня — „Він, вона, вікно,
покійник“. 18.00.
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Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки
22 травня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“.
12.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
23 травня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
24 травня — „Театр злочину“. 19.00.
25 травня — „Лісова пісня“. 19.00.
26, 28 травня — „Баба Пріся“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
24 травня — „Таїна буття“ (прем’єра). 17.00.
25 травня — „Beautiful Карпати“
(прем’єра). 12.00, 15.00.
27 травня — „Пеппі Довгапанчоха“.
12.00.
28 травня — „Загадки лісу“. 11.00,
„Таїна буття“ (прем’єра). 16.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
24 травня — „Спів душі“. У програмі —
твори західноєвропейських
класиків. Олена Мацелюх
(оран). 17.00.

Як подати
оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних
осіб.
Вартість оголошення:
• комерційного характеру
(до 30 слів) — 70,00 грн.;
• комерційного характеру (понад 60
слів) — за тарифами реклами;
• про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 10% від суми
замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість.
Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
http: //www.audytoriya.lviv.ua,
e:mail: info@polynet.lviv.ua

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 — 2,30 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 140349.
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