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Іван Франко:  
„Ми мусимо навчитися 
чути себе українцями“ 

Участь  
у самоврядуванні —  
добра школа лідерства

170-річна Політехніка  
приймає нове поповнення

Ректор Юрій Бобало 
про проблеми 
і перспективи освіти
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З нами правда і віра у світле майбутнє!
Шановні політехніки! З нагоди великого державного 

свята — Дня Незалежності України прийміть мої щирі 
поздоровлення та побажання миру й благополуччя, щас-
тя, здоров’я і достатку!

Вперше в новітній історії України свято Незалеж-
ності ми зустрічаємо в умовах реальної війни, котра 
розв’язана проросійськими сепаратистами та зовнішнім 
агресором і розгортається на сході нашої держави. Вона 
вже забрала життя сотень українських людей.

Сьогодні ми захищаємо свій доленосний історичний ви-
бір — стати повноправним членом європейської сім’ї на-
родів. Тому, як ніколи раніше, перед кожним із нас постає 
нагальне завдання допомогти своїй Батьківщині здолати 
ворога, конкретними справами зміцнити її суверенітет, 
обороноздатність і відстояти територіальну цілісність.

Яскравим прикладом високого безприкладного па-
тріотизму стала активна участь студентів та викладачів 
Львівської політехніки, котра відзначає свій 170-річ-
ний ювілей, у Революції Гідності. Саме вона поклала 
початок історичним перетворенням у нашій державі. 
Завдяки цьому ми отримали цілком нову країну, всі ми 
піднялися на принципово новий щабель громадянської 
зрілості, зробили рішучий крок до утвердження у нашо-
му суспільстві принципів громадянського суспільства. 
Повернення в минуле вже не буде!

У ці дні можна почути таку тезу: саме зараз, а не 
23 роки тому народжується справжня Українська дер-
жава, формуються боєздатні й вірні присязі Збройні 
Сили країни. Але не менш важливо наголосити, що нині 
відроджується українська людина — людина-патріот, 
котра „душу й тіло положить за нашу свободу“.

Ми усвідомили себе державотворчою нацією, котра 
зі зброєю в руках захищає свій історичний вибір. І ми 
обов’язково переможемо ворога, здолаємо нинішні еко-
номічні негаразди і соціально-політичні суперечності. 
Адже з нами правда і тверда віра у своє світле майбутнє.

Тож нехай свято Незалежності принесе у наш спіль-
ний український дім щастя і добро, порозуміння та зла-
году, мир та любов! Нехай не приходять більше в наші 
домівки похоронні листи!

Бажаю вам нових звершень в ім’я розвою і процві-
тання єдиної і неподільної, соборної і демократичної 
європейської держави Україна — надійної запоруки до-
бробуту й щасливого життя її народу!

Слава Україні! Слава героям — вірним захисникам 
нашої Вітчизни!

Ректор Національного університету  
„Львівська політехніка“, 

голова Ради ректорів Львівщини 
професор Юрій БОБАЛО

Вірю, що ви навчатиметесь  
під мирним небом!

Шановне товариство славної Львівської політех-
ніки — студенти, викладачі, професори! Сьогодні ми 
з вами вирушаємо у захоплюючу подорож за знаннями, 
вмінням і навичками.

Перше вересня завжди асоціюється з очікуванням нових 
відкриттів, нового бачення світу, професійного і грома-
дянського становлення молодого покоління. Для львів-
ських політехніків це свято цьогоріч подвійне. Адже ми від-
значаємо 170-річчя від дня заснування нашої альма-матер.

На жаль, цьогорічне свято потьмарене трагічними 
подіями на сході нашої держави. Та українське військо 
героїчно бореться за суверенітет і територіальну ціліс-
ність, свободу і незалежність своєї Батьківщини. І ми 
твердо віримо у перемогу, у те, що наші діти навчати-
муться під мирним небом, а Україна стане повноправ-
ним членом європейської сім’ї вільних народів.

Львівська політехніка завжди позиціонувала себе як 
повноцінний європейський університет. Тут працювали 
світила європейської та світової науки, видатні вчені-
фундатори відомих наукових шкіл і напрямів.

Нині у стінах Львівської політехніки навчаються 
понад 36 тисяч студентів за 65 ліцензованими напря-
мами підготовки фахівців. Тут плідно працюють 16 на-
вчально-наукових інститутів, Інститут дистанційного 
навчання, Міжнародний інститут освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою, інші навчальні структурні підроз-
діли. Національний університет „Львівська політехніка“ 

за різноманітними міжнародними освітніми рейтинга-
ми постійно входить у чільну п’ятірку найкращих укра-
їнських вищих навчальних закладів.

І ще один промовистий факт: за результатами вступ-
ної кампанії 2014 року Львівська політехніка стала од-
ним із найкращих українських вишів за кількістю по-
даних заяв вступників. Цього року нашу політехнічну 
родину поповнять понад 7400 студентів.

Дорогі першокурсники! Сьогодні ви отримали змо-
гу навчатися в одному з найкращих і найпрестижніших 
університетів України — славній Львівській політехніці. 
Пишайтеся тим, що ви увійшли у згуртовану політехнічну 
родину, бережіть і примножуйте її традиції й надбання.

Бажаю всім студентам і викладачам нашої альма-матер 
великого натхнення на шляху підкорення нових вершин 
знань, наполегливості й терпіння, мудрості й порозумін-
ня, злагоди і миру! Переконаний, ваші здібності, талант, 
високі патріотичні почуття стануть запорукою нових ви-
значних успіхів, котрими пишатиметься Україна.

Висловлюю слова щирої подяки нашим викладачам 
і професорам за їх щоденну напружену творчу працю. 
Вітаю й батьків наших вихованців, зичу їм терпеливості 
й порозуміння зі своїми нащадками.

Слава Україні!
Ректор Національного університету  

„Львівська політехніка“, голова Ради ректорів  
Львівщини професор Юрій БОБАЛО
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вступна кампанія-2014

Нове поповнення Львівської 
політехніки
Цього року першокурсниками Львівської політехніки стало понад 4500 

осіб, серед них — понад 50 луганчан, донеччан і кримчан. Про нове 
поповнення Політехніки і вступну кампанію розмовляємо з відповідаль-
ним секретарем Приймальної комісії університету Олегом Давидчаком.

— Цього року до Львівської полі-
техніки було подано понад 49 ти-
сяч заяв від абітурієнтів, за цим 
показником університет був дру-
гим у львівському рейтингу і тре-
тім у Всеукраїнському, — говорить 
Олег Романович. — Вступна кампа-
нія пройшла за планом: спокійно, 
в робочій атмосфері, і ми успішно 
виконали план на державну та ко-
мерційну форми навчання.

— Які особливості цьогорічної вступ-
ної кампанії?
— Цього року ми надавали вступ-
никам різноманітні програми під-
готовки бакалавра. Так, випускники 
коледжів мали право вступати на 
перший курс скороченої дворічної 
і трирічної програм підготовки, на 
другий і третій курси норматив-
ного терміну. Тільки на місця дер-
жавного замовлення денної форми 
навчання ми зарахували 70 першо-
курсників, 123 особи — на другий 
курс і 48 осіб на третій курс, на ско-
рочену програму заочної форми на-
вчання — 52 особи. Що стосується 
комерційного навчання, то у нас 
вчитиметься значно більше випус-
кників коледжів, ніж торік, адже 
тільки на перший курс скороченої 
програми Інституту післядиплом-
ної освіти передбачено прийняти 
близько 300 осіб. Крім того, цього 
року у нас був оголошений набір 
абітурієнтів на два нові напрями 
підготовки вже під час вступної 
кампанії. Це „атомна енергетика“ 
і „ливарне виробництво“. Державне 
замовлення на ці напрями ми отри-
мали на етапі закінчення прийому 
заяв, тож були деякі проблеми з їх 
наповненням, але програму ми ви-
конали.

— Яку  форму  подання  документів 
обирали вступники?
— Цього року половину від усієї 
кількості заяв абітурієнти подали 
в електронній формі. Це значно 
більше, ніж торік.

— Який  був  цьогорічний  прохідний 
бал?
— Максимальна кількість балів на 
напрямах підготовки була різна. 
Скажімо, на дизайні вона становила 
896, на архітектурі — 890 (висо-
кі бали — за рахунок творчого 
конкурсу). На інших напря-
мах підготовки максималь-
ний бал становив від 660 
і менше.

— Які напрями підготовки 
користувалися найбільшою 
популярністю?
— Найбільше заяв було 
подано на „комп’ютерні науки“, 
„програмну інженерію“, „туризм“, 
„міжнародні відносини“, „соціоло-
гію“, „соціальну роботу“, „економі-
ку підприємства“, „міжнародну еко-
номіку“, „фінанси і кредит“, „облік 
і аудит“, „правознавство“, „музейну 
справу“, „філологію“, „журналісти-
ку“, „практичну психологію“. Ми 
цього року вперше мали конкурс на 
комерційні місця цих напрямів. По-
пулярністю користувалися будівель-
ні спеціальності. Під час першої хви-
лі приймання документів ми закри-
ли напрям „дизайн“ і „архітектура“, 
куди йдуть професійно орієнтовані 
вступники. Загалом на денній фор-
мі навчатиметься 2220 бюджетників 
і близько 2000 комерційників. 100 за-
очників навчатимуться на бюджетній 
формі навчання, стільки ж осіб здо-
буватимуть освіту на платній основі.

— Чим пояснити таку велику кіль-
кість абітурієнтів, готових вчитися 
на комерційній основі?
— Думаю, передовсім на них впли-
нув імідж нашої Політехніки, яка 
готує добрих фахових спеціалістів. 
Крім цього, вартість навчання за-
лишилася на рівні торішньої.

— Яка ситуація з пільговими кате-
горіями?
— Маємо таку ж кількість пільгови-
ків, як і торік.

— Чи  виникали  труднощі  в  період 
вступної кампанії?
— Через війну на сході Мініс-
терство освіти і науки скоротило 
термін подачі заяв, тому в пер-
ші дні у нас був дуже великий на-
плив вступників: ми приймали по 
5000 заяв щоденно. Загалом далі си-
туація вирівнялася і ми працювали 
у звичній обстановці.

— Що  нового  було  під  час  вступної 
кампанії?
— На неї, безперечно, вплинула 
вій на на сході України. Абітурієн-
ти з Донецька і Луганська, вступа-
ючи на загальних правах, могли не 
подавати оригінали документів до 
1 листопада. Натомість, з дозволу 
Міністерства освіти і науки, замість 
оригіналів мусили надати нам га-
рантійні листи. З кримчанами про-
цедура вступу ще не завершена: для 
тих, хто не потрапив на державну 
форму навчання, Міністерство на-
даватиме окремі цільові місця. То-
рік ми зарахували близько 75 іно-
земних студентів. Думаю, цього 
року буде стільки ж. Міносвіти ре-
комендувало перевести студентів-
іноземців зі східних регіонів в інші 
області. Можливо, хтось із них обе-
ре Львівську політехніку. Ми готові 
їх прийняти.

Катерина ГРЕЧИН
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з перших уст

Професор Юрій Бобало: „Ми перші в Україні 
отримали статус дослідницького університету“
Знаному в науковому світі 

Національному університету 
„Львівська політехніка“ 2014 року 
виповнюється 170 літ. Про те, чим 
живе його колектив, про пробле-
ми в середній та вищій школі, про 
нагальну проблему поліпшення 
системи, яка панує в українському 
житті на різних рівнях, — у розмові 
з ректором університету професо-
ром Юрієм Бобалом, якого нещо-
давно обрано на цю посаду вдруге.

„Повинен виконуватися 
Закон „Про вищу освіту“
— Юрію  Ярославовичу! Шість  років 
тому (у 2008-му), після одного року пере-
бування на посаді ректора Політехніки, 
Ви сказали „мальовничу“ фразу: „Я на 
новій  для  себе  посаді  знаю,  чого  хочу, 
знаю, чого маю досягнути, і хочу, щоб це 
сталося, як хочу“. То що Ви знаєте нині?
— Знаю, чого хочу, знаю, що можу 
і що хочуть працівники Львівської 
політехніки.

— І що зроблено з того, що Ви хочете 
і можете зробити для рідного колективу?
— Практично відремонтовано весь 
аудиторний фонд. Розпочато будів-
ництво кооперативного будинку. Ми 
перші в Україні отримали статус до-
слідницького університету. Це заслу-
га не тільки моя, а всього колективу. 
Маючи такі традиції, такі результати, 
Львівська політехніка змогла прак-
тично першою в Україні пройти акре-
дитацію за спрощеною схемою.

— Це назавжди?
— Ні, на 10 років, а статус дослід-
ницького університету ми отримали 
на 7 років.

— Нещодавно  довелося  прочитати 
дещо  неприємне:  Український  центр 
оцінювання  якості  освіти  (УЦОЯО) 
підсумував ЗНО. З’ясувалося, що 43 � 
абітурієнтів не впоралися з тестами 
з математики; жоден не отримав мак-
симум у 200 балів з фізики; з біології мак-
симальну кількість балів набрав лише 
один випускник з 80 тисяч; лише 4 особи 
зі 130 тисяч набрали максимальну кіль-
кість балів. Виникає запитання: куди 
йде середня школа? Що діється в ній?

— (Зітхає). Те, що діється в середній 
школі, — дуже актуальне і для вишів. 
Я б поставив інакше питання: а куди йде 
держава? Це все від того, що не викону-
ється закон про освіту. Бо що реально 
представляють собою десятий, одинад-
цятий класи? Там більшість школярів 
мають надію і бажання вступити до 
вишу, а школи майже не відвідують, 
оскільки ходять до репетиторів. А що 
репетитори роблять? „Натаскують“ 
учнів на конкретні тести. То ж діти піс-
ля середньої школи отримують атес-
тат не за те, що освоїли всі предмети, 
а тільки за деякі елементи середньої 
освіти. Атестат мали б давати за набут-
тя певної суми знань. А якщо дитина 
отримує знан ня тільки з математики чи 
з біології, маючи при цьому в атестаті 
дві, три чи чотири „одиниці“, то про 
що мова? Ми приймаємо, отже, того, 
хто отримав бали з математики, історії, 
української мови. У нього знань немає, 
у нього — тільки відповіді на тести.

„Маємо нову спеціальність — 
„атомна енергетика“
— Що, на Вашу думку, свідчить про 
реформаторську рішучість міністра 
Сергія Квіта?
— Передусім, те, що добився ухвален-
ня Закону „Про вищу освіту“. Але пов-
ністю підтвердить ту його рішучість 
тільки виконання цього закону. Бо, як 
показує практика, реалізувати певні 
положення — це зовсім інша справа.

— За кількістю поданих заяв до укра-
їнських вишів 28 липня в Єдиній дер-
жавній  електронній  базі  з  питань 

освіти Львівська політехніка була на 
третьому місці — після ЛНУ і КНУ. 
Як Вам це вдається?
— Нам весь час це вдається. Буває, 
що й на перше місце виходимо. Я б 
тут акцентував дві речі. Перша — 
Львівська політехніка відома своїми 
напрямами, спеціальностями, які 
згодом дозволяють нашим випускни-
кам працевлаштуватись. І друга — 
у 2014 році на 18 годину 10 серпня ми 
повністю виконали держзамовлення. 
Маємо також понад тисячу заяв на ко-
мерційну форму підготовки.

—  Станіслав  Ніколаєнко,  екс-
міністр МОН,  вважає, що  держава 
не  спроможна  одноосібно  надавати 
якісну освіту. Варто було б створи-
ти фонди шкіл, фонди розвитку серед-
ньої освіти, запроваджувати цільові 
освітні податки і збори. Ваша думка?
— Нещодавно в одному з інтерв’ю, 
в якому брали участь, зокрема, Ми-
хайло Згуровський, Лілія Гриневич, 
я почув цікаву думку: МОН повинно 
налагодити зворотній зв’язок. Йдеть-
ся про те, що в Міністерстві повинні 
цікавитись реакцією вишів на ті чи 
інші нововведення. Тоді дійсно не 
буде дурниць. Там мають дослухатись 
до ректорів, до громадськості вишів.

— Що нового буде відкрито в універ-
ситеті в цьому навчальному сезоні? 
— Буде кафедра конституційного 
права. Маємо нову спеціальність — 
„атомна енергетика“. Відкриваємо її 
після того, як Крим був анексований, 
оскільки така кафедра працювала 
у Севастополі. Зараз вона функціо-
нуватиме в Одесі, Львові та Києві.

— А як працює факультет журналіс-
тики в технічному виші? Ви задоволені?
— Дуже великий наплив охочих… 
Коли до нас приєднали Інститут імені 
Чорновола, там був факультет права, 
а ми перетворили його в інститут, 
приєднавши і психологію, і журна-
лістику. Ми дуже серйозно ставимося 
до підготовки журналістів. Обладна-
ли Центр підготовки журналістів, де 
працюють телецентр, радіоцентр, 
універсальні структури. Майбутні 
журналісти здобуватимуть навики 
в цьому Центрі.
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— Якось Ви сказали, що винні не тіль-
ки діти, тобто учні, а й вчителі, зо-
крема математики, в тому, який рі-
вень знань у випускників шкіл. А як, на 
Вашу думку, виправляти становище?
— Іде відтік з 10-го класу: після 9-го 
50 відсотків дітей залишають школу.

— Ідуть у коледжі?
— Власне. То ми з дозволу МОН 
отримали зараз право проводи-
ти експеримент для учнів 10-х, 
11-х класів, які мають преференції 
при вступі у виші. Керує цим проце-
сом директор ІППТ Йосип Хром’як.

— Як  працює  Науково-навчальний 
центр із правами Відділення цільової 
підготовки Національного універси-
тету  „Львівська  політехніка“  і  За-
хідного наукового центру (ЗНЦ), що 
готує фахівців із підвищеним творчим 
потенціалом?
— Дуже активно. Має хороші сто-
сунки з усіма академічними інститу-
тами. Часто зустрічаємося з дирек-
тором, робимо корекції в цій роботі. 
Така робота буде розширюватися. 
Зважте і на таке: понад 50 професо-
рів з академічних інститутів ЗНЦ 
викладають у Політехніці.

— В’ячеслав  Липинський  свого  часу 
писав: „Вавилон розложився і загинув 
старий Рим, тому що його матеріаль-
на техніка переросла його громадську 
мораль“. Це, здається, у всьому світі 
і нині так є. Чи Україна буде винят-
ком? А що в Політехніці на першому 
місці?
— Історично так склалося, що По-
літехніка певною мірою може готу-
вати фахівців, акцентуючи на мо-
ральному кліматі в колективі. Інші 
всі речі — недостатня увага з боку 
держави. Хоч на старій техніці важ-
ко готувати спеціалістів з належною 
кваліфікацією, але готуємо. Про мо-
ральний бік справи при цьому не за-
буваємо.

— На становлення світогляду моло-
дої  людини мають  вплив  політика, 
ЗМІ, церква, сім’я, освіта, соціокуль-
турне  середовище.  На  якому  місці 
освіта — на Вашу думку сьогодні?
— Десь посередині. Думаю, на пер-
ших місцях — ЗМІ і церква…

„Все залежить від держави“
— Скільки в Політехніці студентів 
з-за кордону?
— Чотириста.

— А науково-педагогічних працівни-
ків уже, мабуть, понад дві тисячі?
— 2 200. З них 300 — штатних док-
торів наук, професорів, 1150 — кан-
дидатів наук, доцентів.

— Багато політехніків стажуються 
за кордоном?
— Якщо говорити про довготермі-
нові стажування, то студентів десь 
коло 200, а викладачів — близько 50.

— Чи, відповідно до нового закону про 
освіту,  студенти  Політехніки  вже 
мають  право  обирати  викладачів 
і курси?
— Зараз — ні. Але думаю, що от-от 
зможуть.

— За новим Законом „Про вищу осві-
ту“,  ректорів,  деканів,  завкафедр 
можна обирати не більше як на 5 ро-
ків і не більше двох термінів підряд. 
Мабуть, правильно?
— Нормально. Бо на рік, два чи 
три — то без сенсу. У нас така сис-
тема, що треба п’ять років, щоб рек-
тор щось зробив. Дуже багато речей 
в Україні залежить від міністра, від 
ректора. А мала би діяти система 
сама собою. І не тільки у вишах.

— Створення Національного агент-
ства  із  забезпечення  якості  вищої 
освіти — це подарунок країні?
— Це добре. Має бути незалежна 
структура. Державні замовлен-
ня ділять виші на професійні і не-
професійні. Це дурниця. Повинні 
враховуватися матеріальна база, 
кадрове забезпечення, методичне 
забезпечення.

— Чи всі програми, які пропонує уні-
верситет для своїх студентів, є по-
трібні, цікаві працедавцям?
— Не можу сказати, що працедав-
ці знайдуть серед випускників саме 
тих, хто їм потрібен. Це залежить 
від економічної структури в тому чи 
іншому регіоні.

— Якщо відверто, то в Україні є така 
маса нефункціональних  університе-
тів,  які  таки  не  спроможні  забез-
печити добру освіту. Як практично 
зменшити їх кількість?
— Треба, щоб дуже добре працювала 
система, яка передбачає скорочення 
вишів. Потрібно знайти місце праці 
для звільнених; створити ПТУ для 
випускників, які б набували робочих 
спеціальностей; розуміння батьків, 
що всі діти не можуть навчатися 

в університеті. Але менталітет бать-
ків: „школа — виш“ важко змінити.

— Чи отримала Політехніка широку 
автономію?
— Мала би існувати реальна авто-
номія. Політехніка втратила спор-
тивно-оздоровчий табір в Алушті 
(через анексію Криму), який був 
у державній власності. А якби він 
був у власності університету, — ми 
могли б його відсудити. Право влас-
ності на землю вишу мало би бути. 
Організація навчального процесу: 
курси, предмети, методику навчан-
ня повинні визначати університети. 
Працедавці можуть їх замовляти.

— Скільки грантів на наукову роботу 
отримує Політехніка від міжнарод-
них фондів та організацій?
— Кожного року — до десяти.

— Чи багато госпдоговорів на замов-
лення закордонних фірм та установ 
уклав Університет?
— До 50–60. Закордонні фірми за-
мовляють їх і платять гроші за це.

— Чи багато маєте спільних проектів 
під егідою МОН?
— Близько 60.

— Що можете сказати про удоскона-
лення системи підготовки та атес-
тації науково-педагогічних кадрів?
— Багато отримують наукові звання 
за праці, яких самі не робили. Має-
мо також констатувати, що якість 
наукових робіт порівняно з 1980–
1990 роками суттєво знизилася. То ж 
найголовніше: щось треба робити.

— Чи зростає кількість студентів, 
які беруть участь у науково-дослідній 
діяльності?
— Так. Намагаємося їх залучати. 
При системі відбору в магістратуру 
потрібно нараховувати додаткову 
кількість балів — за кожну наукову 
статтю, за патент, за наукову роботу.

— Спартакіада серед викладачів від-
бувається?
— Двічі на рік.

— Чи  відновили  військову  кафедру 
в університеті?
— Ні, не вдалося відновити. Тим 
паче, що у Львові є Військова акаде-
мія, в якій студенти університетів 
можуть отримати офіцерське звання.

Спілкувався Богдан ЗАЛІЗНЯК
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вступна кампанія-2014

На спеціалістів і магістрів 
у нас вчитимуться не лише 
політехніки
За результатами вступних 

тестів бакалаврів, які 
вступали на ОКР „спеціа-
ліст“ і „магістр“, у Львівській 
політехніці навчатимуться 
не лише політехніки, 
а й випускники 
бакалаврату інших 
вишів.

— 2 серпня ми 
виконали держав-
не замовлення на 
прийом магістрів, 
5 серпня — спеціалістів. 8 серпня, 
на першій хвилі, на рівень „спеціа-
ліст“, „магістр“ зарахували 1300 ко-
мерційників, — розповідає заступ-
ник відповідального секретаря При-
ймальної комісії університету Роман 
Шуляр. — Друга хвиля зарахування, 
в яку увійде і додатковий набір, завер-
шується 29 серпня. Крім цього, у нас 
навчатиметься близько 50 іноземців, 
які мають право подавати документи 
аж до листопада. Власне, цьогоріч до 
університету вступало 4600 осіб. І це 
не враховуючи спеціалістів-заочни-
ків екстернату і навчально-консуль-
таційних центрів. У них тестування 
проходило до 8 серпня. Якщо враху-
вати, що торік тестування пройшло 
5200 осіб, то цього року ми мали б ви-
йти на такий самий рівень. Ми вже за-
рахували за державним замовленням 
2300 осіб, а на комерційній основі — 
1300 осіб.

— Чи  були  якісь  особливості  під  час 
прийому документів від бакалаврів?
— Цього року система була дещо удо-
сконалена. Наші випускники проходили 
тестування одночасно та разом із ви-
пускниками інших вишів. Це дозволило 
уникнути чуток, що наші і чужі вступни-
ки відповідають на різні питання. Тес-
ти від вступників позмінно приймало 
майже 100 екзаменаторів у 30 аудиторі-
ях першого й четвертого корпусів. Ми 
вчасно реагували на нестачу тестових 
робіт, адже вступники навіть перед две-
рима корпусу чи навіть аудиторії мали 
право вирішувати, на яку спеціальність 
тестуватися. В тому, що вступна кам-
панія пройшла успішно, так би мовити, 

на одному диханні, завдячує-
мо злагодженій роботі Цен-
тру тестування, Приймальної 
комісії, дирекцій інститутів 
і навчально-допоміжного пер-
соналу. Цього року на рівнях 

„спеціаліст“, „магістр“ 
у нас навчатиметь-
ся четверо студентів 
з особливими потре-
бами, які не можуть 
самостійно пересува-
тися. Для складання 

тестів ми організували 
їм аудиторії на першому поверсі.

— Чи всі політехніки-бакалаври вчи-
тимуться в нашому університеті?
— З понад 5000 наших випускників 
зголосилися не всі. Але є ще додатко-
вий набір і не всі ще зараховані з різ-
них причин. 939 випускників з інших 
університетів зайняли державні та 
комерційні місця.

— Чи  є  серед  них  студенти  з  Криму 
і сходу України?
— Цього року до нас подали заяви 
30 кримчан і приблизно стільки ж із 
Луганська і Донецька. Був випадок, 
коли документи подала випускниця 
з Луганська без диплома бакалавра, 
оскільки її університет не працює 
через воєнні дії. Тоді, у цьому разі, 
коли нема ні диплома, ні додатка до 
нього, Міністерство дозволило при-
ймальним комісіям самим вирішувати 
питання зарахування до вишу.

— Що  вдалося  удосконалити  у  при-
йманні документів порівняно з минулим 
роком?
— Міністерство освіти і науки дозво-
лило вступникам подавати по кілька 
заяв на різні спеціальності. Оскільки 
вступну кампанію ми розпочали 1 лип-
ня, а державне замовлення отримали 
10 липня, то випускники-бакалаври 
спочатку подавали заяви „наосліп“. Ро-
зумно вчинили 939 вступників з інших 
університетів, які в сумі подали понад 
1600 заяв на різні спеціальності і таки 
стали студентами нашого університету.

Катерина ГРЕЧИН

коротко
У новому рейтингу Webometrics 

Львівська політехніка посідає 
9 місце серед українських ви-
шів. Рейтинг Webometrics, який 
дослідницька група Cybermetics 
Lab оприлюднює на початку 
лютого та серпня, демонструє 
ступінь інтеграції вищих на-
вчальних закладів у „світову 
павутину“. Станом на 3 серпня 
2014 року Політехніка на 9 місці 
серед 299 українських вишів та 
на 1932 серед майже 22 000 вишів 
світу. Це на одну позицію вище, 
ніж на початку року. За однією зі 
складових рейтингу — Openness 
(відкритість) — Львівська полі-
техніка має 39 результат у світі та 
є лідером в Україні.

Гнучкий суперконденсатор ав-
торства науковців Львівської 
політехніки — у топ-23 ви-
находів українців, відомих 
у всьому світі. Рейтинг спеці-
ально до 23-го Дня незалежнос-
ті України уклав портал „Новое 
Время“. Поряд із Сергієм Коро-
льовим (ракетний двигун) та 
Іваном Пулюєм (рентген) — Гри-
горій Ільчук, Ігор Чернілевський 
(ІМФН) та Віктор Токарєв (ІХХТ). 
Гнучкий суперконденсатор 
увійшов також у топ-100 кращих 
досліджень і розробок світу 
2011 року за версією впливо-
вого американського журналу 
R&D Magazine - See more.

На Львівщині проведуть 
конкурс для молодих істори-
ків — студентів та аспірантів. 
На сайті ЛОДА оприлюднено 
розпорядження про створення 
конкурсної комісії для про-
ведення конкурсу наукових 
і науково-популярних робіт 
„Історія, яка нас об’єднує“. До 
складу конкурсної комісії на 
чолі з заступником голови ЛОДА 
Юрієм Підлісним увійшли керів-
ники профільних департаментів 
ЛОДА, а також директор Україн-
ського інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович, 
директор Мистецького фон-
ду ім. Короля Данила Роман 
Грицьків, консультант проекту 
„Великі українці Інтера“ Олек-
сандр Зінченко, відомі історики. 
Переможці у 4 напрямах отри-
мають стипендії для реалізації 
наукового пошуку.

За матеріалами інформагенцій



ч. 23 [2863]
28 серпня — 3 вересня 2014 7СТУДІЇ

із власного досвіду

Навчання любить стабільність
Студент останнього 

курсу магістратури 
ІТРЕ Руслан Козлов-
ський радить тим, хто 
розпочинає навчання, 
не гаяти часу на парах 
і опановувати англій-
ську мову.

Вибір
Свого часу Руслан довго 
думав, куди вступати. По-
заяк більше цікавився тех-
нічними спеціальностя-
ми, то на початку 11 класу 
прийшов до Політехніки, 
щоб дізнатися, ким тут 
можна стати. Чомусь впа-
ли в око саме телекомуні-
кації. Відтоді ні про що 
більше не думав — вирі-
шив, що вступатиме саме 
в ІТРЕ. На бакалавраті на-
вчався за напрямом „теле-
комунікаційні системи та 
мережі“, у магістратурі 
опановує інформаційні 
мережі зв’язку.

— Мені завжди по-
добався зв’язок, а саме — 
безпровідний. Хотів би 
в майбутньому працювати 
в цій сфері, — розповідає 
студент.

Найважче 
спочатку
Кожен першокурсник із 
перших днів відчує, що 
навчання у виші відріз-
няється від того, що було 
в школі. Насамперед тим, 
що уроки перетворюють-
ся на пари. А ті, відповід-
но, поділяються на лекції 
і практичні. Якщо в школі 
вчитель по декілька ра-
зів міг наголошувати, що 
саме треба вивчити на 
наступний урок, то в уні-
верситеті такого навряд 
чи дочекаєшся. Тепер тре-
ба покладатися на власне 
усвідомлення і розуміння, 
для чого ти сюди прий-
шов. Руслан Козловський 
радить початківцям від-
разу навчитися користати 

з лекцій. Бо якщо на за-
няттях ловитимемо ґав, 
то це обернеться купою 
втраченого часу, який не 
повернеш. Отож, краще 
все-таки слухати, конспек-
тувати і запам’ятовувати, 
якою нудною не видавала-
ся б лекція. Тоді буде легше 
готуватися. Та й не забува-
ти, що кінцевий результат 
значною мірою залежати-
ме від поточних оцінок.

Найважче — на першо-
му курсі, адже тоді дово-
диться вивчати і загальні 
предмети, які не стосу-
ються спеціальності. Для 
майбутнього зв’язківця це 
була вища математика, фі-
зика. Особливих трудно-
щів у Руслана Козловсько-
го не виникало, адже він 
мав добру підготовку зі 
школи. Однак наприкінці 
першого курсу виявилося, 
що скласти фізику буде не-
легко, адже викладач дуже 
вимогливий. Хлопець зі-
знається, що навіть ду-
мав: може, якось домови-
тися? Однак обговорив це 
з одногрупниками, і вони 
прийняли спільне рішен-
ня: самі складаємо — і все.

— Після цього я вирі-
шив, що у майбутньому по-
кладатимуся лише на свої 
знання. За роки навчання 
я не зустрічав викладачів, 
у яких неможливо скласти 
залік чи іспит. Адже якщо 
ти маєш відповідний рі-

вень знань, хочеш вчитися, 
то викладач це бачитиме 
і допомагатиме тобі.

Руслан розповідає, що 
хоча постійно мав сти-
пендію, однак не завжди 
був сумлінним студентом. 
Це стосувалося нецікавих, 
часто застарілих предме-
тів, які складав абияк, для 
відчіпного.

Студент-науковець, 
іменний стипендіат
Якщо ти дуже таланови-
тий, то іменним стипен-
діатом можна стати вже 
з другого курсу, а науков-
цем — пізніше. Мій спів-
розмовник зацікавився на-
укою на четвертому курсі:

— На нашій кафедрі 
компанія „МТС Украї-
на“ щорічно проводить 
конкурс „Професіонали 
майбутнього“, в якому 
беруть участь студенти 
технічних вишів, які на-
вчаються на телекомуні-
каціях. У нашій команді 
було п’ятеро осіб. До того 
я вже мав кілька статей на 
тему, яку ми досліджува-
ли. Приблизно півроку 
готували проект. Потім 
представляли його в Киє-
ві. І вибороли перше міс-
це. З цього почалося моє 
зацікавлення наукою.

Також Руслан бере ак-
тивну участь у предмет-
них олімпіадах зі спеці-
альностей, які традиційно 
відбуваються в Одеській 
академії зв’язку ім. О. По-
пова. На четвертому курсі 
в олімпіаді з телекомуніка-
цій він виборов перше ко-
мандне місце, а в особис-
тому заліку — друге. А на 
першому курсі магістра-
тури на олімпіаді з інфор-
маційних мереж зв’язку 
команда, в якій був Рус-
лан, також здобула перше 
місце, в особистому заліку 
хлопець отримав третє.

У другому семестрі 
першого курсу магістра-

тури Руслан Козловський 
отримав стипендію Кабі-
нету Міністрів. Підставою 
для цього були перемоги 
в конкурсах, олімпіадах, 
шість публікацій у всеу-
країнських та міжнарод-
них виданнях, які об’єднує 
дослідження безпровід-
них мереж зв’язку, наго-
роди за участь у конфе-
ренціях. Стипендія була 
на 350 гривень більша від 
звичайної. Цю різницю 
хлопець відклав собі на 
літній відпочинок.

А що завтра?
Незабаром Руслан за-
вершуватиме навчання 
в магістратурі. І матиме 
вибір — вступати до ас-
пірантури і розвиватися 
науково в напрямі безпро-
відних мереж або працю-
вати на підприємстві, яке 
надає послуги місцевого 
і мобільного зв’язку стан-
дарту CDMA, а також без-
провідного доступу в ін-
тернет. Звісно, хотілося б 
поєднати наукову і прак-
тичну діяльність. Однак 
якщо постане питання ви-
бору, на сьогодні хлопець 
ще не вирішив, що обере.

А наразі він працює 
над собою, як майбутній 
фахівець читає літера-
туру та наукові статті не 
лише українських авто-
рів, тому впевнений, що 
знання англійської конче 
необхідні, якщо ти хочеш 
стати добрим фахівцем 
і згодом постійно вдоско-
налюватися. Та й у пошу-
ку роботи знання інозем-
ної допоможуть, а якщо 
є шанс працевлаштуватися 
у міжнародній компанії, то 
вони просто необхідні.

У вільний час хлопець 
любить із друзями погра-
ти у футбол, а також є гі-
таристом християнської 
групи „Спасіння“.

Ірина МАРТИН
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стипендії

Перспективи студентського  
бюджету
Новий закон про вищу освіту, який набуде чинності 6 вересня, декларує, що роз-

мір звичайної студентської стипендії у вишах сягне рівня прожиткового міні-
муму. Як і раніше, її отримуватимуть ті, хто навчається за кошти держбюджету. 
Хоча в особливих випадках на щомісячну державну допомогу можуть 
претендувати також ті, хто здобуває вищу освіту на контрактній осно-
ві. Насамперед для першокурсників ми спробували розібратися, якими 
бувають стипендії, а для всіх решта — чи варто сподіватися на швидке 
збільшення доходів до студентського гаманця.

Як було, так і буде. 
Наразі
Згідно з першим пунк-
том „Прикінцевих та пе-
рехідних положень“ уже 
згаданого закону, він 
вступає у дію через місяць 
із дня публікації в газеті 
Верхов ної Ради Украї-
ни „Голос України“. Цей 
день настає вже 6 вересня. 
Проте сподіватися швид-
кого втілення в життя 
всіх змін, передбачених 
довгоочікуваним норма-
тивним документом, не 
варто. Деякі відтерміну-
вання прописані в цьо-
му ж розділі остаточної, 
опублікованої на сайті 
Верховної Ради версії за-
кону1. Зокрема, до 1 січ-
ня 2015 року Верховна 
Рада України зобов’язує 
Кабінет Міністрів ви-
значити лише терміни 
поступового збільшен-
ня розміру мінімальної 
академічної стипендії до 
рівня прожиткового мі-
німуму. Отож, зрозуміло, 
що в кризовій фінансовій 
ситуації, до того ж в умо-
вах зовнішнього силово-
го тиску, на нові розміри 
стипендії студентам до-
ведеться чекати. Можли-
во, років зо п’ять, — саме 
такі терміни 8 серпня 
цього року назвала голо-
ва „освітнього“ комітету 
Верховної Ради Лілія Гри-

невич в інтерв’ю виданню 
„Кореспондент“ 2.

Закон окреслює. 
Постанови 
деталізують
Як і в попередньому зако-
ні про вищу освіту, в но-
вому також прописано 3, 
що розмір, порядок при-
значення та виплати сти-
пендій встановлюються 
Постановами Кабміну. 
Наразі „старими“: 882-а 
визначає порядок призна-
чення академічних та соці-
альних стипендій, а їх роз-
міри регулює Постанова 
№165 (Ці тексти разом із 
поправками легко знайти 
в інтернеті). Відтак, доки 
не з’явилося нових доку-
ментів від Уряду й доки 
держказна не готова до 
більших видатків, звичай-
на академічна стипендія 
надалі становитиме 730, 
а підвищена — 830 гри-
вень. Другу призначають 
за високу успішність під 
час семестрового контр-
олю. Якщо ж студент пока-
зав надто низький рівень 
знань, то після сесії він 
може забути про будь-які 
щомісячні виплати.

Всі першокурсники, що 
навчаються за кошти дер-
жавного бюджету, в пер-
шому півріччі отримують 
звичайну ака де мічну сти-
пендію.

В Україні передбачено 
збільшення розміру ака-
демічних стипендій із тих 
напрямів підготовки, які 
не надто популярні серед 
абітурієнтів, але молоді 
випускники-фахівці яких 
потрібні економіці дер-
жави. У Політехніці таку 
надбавку (18 � від розмі-
ру мінімальної стипендії) 
отримують тільки ті, хто 
навчається за напрямом 
„Прикладна фізика“. Ін-
ших особливих спеціаль-
ностей, названих у По-
становах уряду, в нашому 
університеті нема.

Студенти, постраж-
далі від аварії на ЧАЕС, 
сироти, інваліди та деякі 
інші категорії отримують 
соціальні стипендії у роз-
мірі від 365 до 1860 гри-
вень. Усе, що їх стосуєть-
ся, також регулюють два 
названі вище нормативні 
документи КМУ.

Збільшення грошового 
доходу студентів відбува-
ється і за рахунок індекса-
цій — щомісячних нараху-
вань до стипендії, розмір 
яких коливається залежно 
від індексу інфляції.

Стипендії на вибір
Уряд також визначає роз-
міри іменних стипендій, 
стипендій Президента 
України та Кабінету Міні-
стрів, на які можуть пре-
тендувати особливо ста-
ранні студенти та молоді 
науковці. Міністерство 
освіти і науки затверджує 
їхні кандидатури за реко-

мендацією Вченої ради 
університету. Розмір 
стипендій для таланови-
тої молоді становить від 
850 до 1200 гривень.

Усе, що стосується сти-
пендій від комерційних 
структур, прописано в уго-
дах між Політехнікою та 
відповідними підприєм-
ствами, серед яких наразі 
„Златобанк“, „МТС“ та енер-
гетична компанія ДТЕК.

Ще одна категорія 
стипендіатів, для яких іс-
нують окремі нормативні 
документи, — переможці 
міжнародних конкурсів чи 
олімпіад. Наприклад, кон-
курсу знавців української 
мови імені Петра Яцика.

Якщо бути старанним 
і наполегливим студен-
том, незалежно від того, 
за чиї кошти Ти навча-
єшся, можеш отримати 
ще одні особливі стипен-
дії. Великі стипендіальні 
програми для навчання 
в магістратурі й аспіран-
турі, стажування чи про-
ведення різних наукових 
досліджень пропонують 
уряди, посольства та вищі 
школи країн Європи, 
Америки й Азії. Отож, не 
лінуйся вчитися щодня, 
слідкуй за оголошеннями 
розділу „Наука“ на сайті 
Львівської політехніки та 
іншими інтернет-ресурса-
ми, де публікують новини 
про стипендіальні програ-
ми і ґранти, повір у свої 
сили — і твій гаманець 
навіть у студентському 
статусі не буде порожнім.

Анна ГЕРИЧ

1 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556–18/print1382613528661298
2  http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3405440-korrespondent-persha-

reforma-ekspert-rozpovila-pro-osoblyvosti-novoho-zakonu-pro-vyschu-osvitu
3 П. 5, ст. 62 ЗУ „Про вищу освіту“ від 01.07.2014 №1556–VII
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ціна незалежності

Під синьо-жовтим прапором свободи

Цього року Україна вперше за 
свою історію відзначала День 

Державного Прапора і День 
Незалежності в умовах війни. 
Під загрозою втрати держави 
українці об’єднуються, відро-
джуються як нація і на звільне-
них від терористів та москов-
ських найманців територіях 
із квітами та синьо-жовтими 
прапорами зустрічають визво-
лителів, скандуючи „Схід і Захід 
разом!“ та „Героям слава!“.

23 і 24 серпня міста і села України 
зацвіли яскравими барвами вишива-
нок, віночків, синьо-жовтих знамен 
і стрічок, ніби хотіли заслонити ними 
чорні хмари неоголошеної війни і на-
гадати світові, що ми нація з багатою 
і давньою культурою. А на східних те-
ренах, без огляду на святкові дні, за 
Незалежність і Свободу рідної землі 
йдуть жорстокі бої. І якщо в цей три-
вожний час можна за щось порадіти, 
то це за те, що ми здатні постояти за 
свою державу і свій народ.

Кілька тривожних місяців (від 
листопада минулого року) зробили 
для свідомості та самоідентифікації 
українців більше, ніж усі 23 роки Не-
залежності. Молодь, навіть та, яка 
досі не надто цікавилася історією 
і не задумувалася над тим, чи справ-
ді ми вилетіли з одного гнізда із сво-
їми північними і північно-східними 
сусідами, але яка вже побувала в Єв-
ропі чи за океаном і спілкується зі 
своїми західними однолітками, від-
чула себе частинкою європейської 
цивілізації.

З великою надією, дружно взяв-
шись за руки у мирному ланцюзі 
єднання, українська молодь чекала 
офіційного підписання угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом, 
а відмову керівництва держави від 
європейського курсу сприйняла як 
зраду своїх ідеалів. Так народився 
Майдан.

А потім нам ще раз плюнули в об-
личчя, влаштувавши погром мирних 
протестувальників. І мабуть не так 
ті криваві побої, як глибока образа за 
зневагу чистих прагнень і бажання 
змінити країну, вилилися в Револю-
цію Гідності.

Там, на Майдані, у щирій мо-
литві, одухотворені Шевченковим 

заповітом, вкрившись синьо-жов-
тими знаменами, українці ставали 
справжніми громадянами Украї-
ни. Перед шеренгами озброєного 
„Беркуту“ вони, беззбройні, спі-
вали український гімн! Там вони 
відчули силу молитви і державних 
символів.

З вірою у справедливість свого 
чину відлетіла до Господа Небесна 
Сотня. Відторгнутий українським 
народом, дременув до своїх мос-
ковських господарів президент, 
прихопивши награбовані мільярди, 
а за ним утекла від народного гніву 
і його ненаситна свита.

Саме тоді, коли ми повірили 
у власні сили і вже готові були роз-
будовувати таке суспільство, таку 

країну, про які мріємо, той, хто 
називав себе старшим братом, під-
ступно вдарив у спину, вчинивши 
збройну анексію частини території 
нашої незалежної держави — Кри-
му, а відтак організував гібридну 
вій ну на Донбасі.

Серед ймовірних причин москов-
ського вторгнення політологи нази-
вають кілька: страх, щоб ідеї укра-
їнського Майдану не перекинулися 
до Росії; зміцнення РФ за рахунок 
південних українських земель аж 
до Придністров’я; вихід із еконо-
мічної кризи з допомогою реаніма-
ції Російської імперії; божевільне 
прагнення Кремля поділити світ на 
два полярні полюси — Євроатлан-
тичний і Євразійський.

Кожна з цих причин, а чи й не 
всі разом, можуть плекатися в хво-
робливій імперській уяві новітнього 
Гітлера, але для реалізації своїх пла-
нів він прикривається, як фіговим 
листком, порятунком російського 
населення, котре проживає в Укра-
їні, від „фашистів-бандерівців, які 

захопили владу внаслідок незакон-
ного збройного перевороту“.

Незважаючи на провокації і во-
єнні дії, потоки безсоромної циніч-
ної брехні, що лине у світ із Кремля, 
Україна вже в першому турі обрала 
нового, законного Президента, під-
писала угоду про асоціацію з ЄС, го-
тується до позачергових парламент-
ських виборів і очищення влади, стає 
на шлях реформ, покликаних зроби-
ти нашу державу міцнішою, а народ 
багатшим. Отоді і буде справжня не-
залежність!

А сьогодні на наших східних 
теренах війна. Війна не тільки за 
цей клаптик рідної землі, а за всю 
Україну, за нашу свободу, за мир 
у Європі і світі. Знову, як уже не раз 
у світовій історії, українська земля 
стала плацдармом боротьби добра 
зі злом, правди з кривдою, волі з не-
волею. І хоч сьогодні ми не самі — 
всі країни світу підтримують Украї-
ну і засуджують московську агресію, 
але головний тягар війни лежить на 
наших плечах. І в цих умовах нація 
гуртується і гартується — на бойо-
вих позиціях і в тилу. За короткий 
час сформувалася ціла армія волон-
терів, люди добровільно передають 
українському війську кошти, засоби 
індивідуального захисту, продукти 
та інші необхідні речі. Армія, яку 
не один рік очолювали і намагали-
ся знищити московські резиденти, 
міцніє фізично й духовно, добро-
вольчі загони показують зразки 
небаченого героїзму, бо, як писав 
безсмертний Іван Котляревський, 
„Любов к отчизні де героїть, Там 
сила вража не устоїть, Там грудь 
сильніша од гармат, Там жизнь — 
алтин, а смерть — копійка, Там ли-
цар — всякий парубійко, Козак там 
чортові не брат“.

І в тому, що День Прапора і День 
Незалежності ми відзначаємо в бо-
ротьбі за Свободу своєї держави під 
рідним українським стягом, є щось 
символічне і переможне, як у цій 
пісні:

Доволі нам руїни і незгоди,
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З’єднаєм весь великий нарід свій.

Ярослава ВЕЛИЧКО
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пора для України жить!

Через 2 роки ми відзначатимемо 160 років від дня народження і 100 років 
з дня смерті Івана Франка, проте його твори і досі не втратили своєї 

актуальності. Особливо це стосується аналітичних і публіцистичний 
статей, однією з яких є „Одвертий лист до галицької української молодежі“, 
написаний 1905 року з нагоди першої російської революції

Іван ФРАНКО

Одвертий лист до галицької 
української молодежі

(…). Велика доба для нашої нації по-
чнеться з хвилею, коли в Росії упаде 
абсолютизм. (…). Який наступник 
замінить його? (…). Він давно відо-
мий і виразно зазначив свою фізі-
ономію вже в дотеперішній історії 
Росії: се буде лібералізм капіталіс-
тичного складу. Се буде лібераль-
ний, по-европейськи освічений ро-
сійський дідич, польський шляхтич, 
багатий фабрикант, купець, адвокат, 
професор, журналіст, лікар і в якійсь 
невеличкій мірі інтелігентний про-
летарій. Ось хто надасть фізіономію 
новому режимові Росії — капітал 
і інтелігенція. (…). Певна річ, ро-
сійський лібералізм виявляє вже те-
пер і виявить по своїм запануванні 
інші, так само небезпечні прикме-
ти. Він сильно теоретичний і док-
тринерський, а доктринери, навіть 
ліберальні, все і всюди бували най-
гіршими і найшкідливішими полі-
тиками. Доктрина — се формула, су-
проти якої уступають на задній план 
живі люди й живі інтереси. Доктри-
на — се уніформ, стрихулець, ворог 
усяких партикуляризмів. Доктри-
на — се зроду централіст, що задля 
абстрактних понять не пощадить 
конкретних людей і їх конкретного 
добробуту. Ми, українці, бачили досі 
мільйони прикладів, як знущався над 
живими людьми й націями абсолю-
тизм, узброєний трьома доктрина-
ми: православіє, самодержавіє й об-
русеніє. Сі доктрини ввійшли занад-
то глибоко в тіло і кров російської 
суспільности, щоб тепер, коли при 
кермі замість всевладного чинов-
ника стане всевладний російський 
ліберал, ми могли надіятися наглої 
і основної зміни в самім режимі. Не-
хай і так, що доктрина православія 
стратить своє жало ексклюзивности 
(ліберал тим і ліберал, що до обря-
дових доктрин йому байдуже); але 
доктрина самодержавія й обрусенія 
дуже легко може подати собі руку 

з ліберальним доктринерством: ви-
старчить замість самодержавної 
особи поставити самодержавну 
ідею — ідею нероздільності й єднос-
ті Росії, непорушності російського 
великодержавного становища і фун-
даментального, кат’ек-зохен дер-
жавного становища „русского“, т. є. 
великоруського народу,— і маємо 
знов продовження дотеперішньої 
політики руйнування, визискування 
та оглуплювання окраїн для „добра“ 
центра, маємо національний авто-
кратизм у ліберальнім і конститу-
ційнім плащі, на взір угорського.

Задатків для такого ліберально-
го автократизму бачимо в російській 
суспільності дуже багато. Їх систе-
матично плекала і підгодовувала 
вся дотеперішня чиновницько-ав-
тократична школа (…). Тільки там, 
де сей доктринерський автократизм 
стрічав діяльний, організований, 
елементарний опір, — у Польщі, 
в Фінляндії, потроху в Литві, — він 
нарешті виявляв склонність до кон-
цесій, а бодай до якихось перетрак-
тацій. Доктринерові, засліпленому 
в своїх формулах, можуть заімпону-
вати тільки тверді факти, об які він 
раз-другий розіб’є собі голову.

Найменше такого опору зна-
ходив собі автократичний доктри-
наризм на Україні. Не тому лише, 
що українське слово було сковане 
і закнебльоване, а головно тому, 
що велика часть світлих українців, 
вихована в тих самих ідеях автокра-
тичного доктринерства, й сама ігно-
рувала свій український партикуля-
ризм, у душі стидалася його, в душі 
признавала себе gente Ukraini, 
natione Russi [за походженням укра-
їнцем руської нації (лат.)], в душі ж 
явно дорожила й дорожить фанто-
мом „великої, неподільної Росії”.

Перед українською інтелігенці-
єю відкриється тепер, при свобід-
ніших формах життя в Росії, вели-

чезна дійова задача — витворити 
з величезної етнічної маси укра-
їнського народу українську націю, 
суцільний культурний організм, зді-
бний до самостійного культурного 
й політичного життя, відпорний на 
асиміляційну роботу інших націй, 
відки б вона не йшла, та при тім по-
датний на присвоювання собі в як-
найширшій мірі і в якнайшвидшім 
темпі загальнолюдських культурних 
здобутків, без яких сьогодні жодна 
нація і жодна хоч і як сильна держава 
не може остоятися.

Величезні трудності тої задачі 
стануть Вам ясно перед очима, коли 
подумаєте про той стан, у якім за-
стає Україну нова доба. Без влас-
них шкіл і без виробленої освітньої 
традиції (…), без преси, яка могла б 
ясно держати і систематично боро-
нити стяг національности та при-
ложеної до місцевих потреб, сво-
бідної культурної праці, без надії 
на сильну фалангу вповні свідомих 
і на висоті сучасної освіти стоячих 
репрезентантів у законодатних ті-
лах, і без міцної опори в масах на-
роду та інтелігенції навіть для тих 
немногих репрезентантів, що за-
бажають вповні відповісти своїй 
національній і культурній задачі, 
наша Україна готова знов опинити-
ся в ролі ковадла, на якому різні чужі 
молоти вибиватимуть свої мелодії, 
або в ролі крілика, на якому різні 
прихильники вівісекції будуть до-
конувати своїх експериментів.

От тут і стає перед нами, галича-
нами, а особливо перед Вами, моло-
ді приятелі, велика історична зада-
ча — допомогти російській Україні 
в тяжких переломових хвилях і по-
тім, у початках, у закладинах великої 
праці — здвигнення нашої націо-
нальної будови в усій її цілості. (…).

Ми мусимо навчитися чути себе 
українцями — не галицькими, не 
буковинськими українцями, а укра-



ч. 23 [2863]
28 серпня — 3 вересня 2014 11ПРОСВІТА

їнцями без офіціальних кордонів. І се 
почуття не повинно у нас бути голою 
фразою, а мусить вести за собою прак-
тичні консеквенції. Ми повинні — всі 
без виїмка — поперед усього пізнати 
ту свою Україну, всю в її етнографіч-
них межах, у її теперішнім культурнім 
стані, познайомитися з її природними 
засобами та громадськими болячками 
і засвоїти собі те знання твердо, до тої 
міри, щоб ми боліли кождим її част-
ковим, локальним болем і радувалися 
кождим хоч і як дрібним та частковим 
її успіхом, а головно, щоб ми розуміли 
всі прояви її життя, щоб почували себе 
справді, практично частиною його.

Не забувайте, що ми досі в Галичині 
жили з національного погляду крайнє 
ненормальним життям. Велика біль-
шість нашої нації лежала безсильна, 
закнебльована, а ми, маленька частина, 
мали свободу рухів і слова. І нам іно-
ді здавалося, що ми — вся українська 
нація, що ми її чільні ряди, її репре-
зентанти перед світом. Тепер, коли на 
російській Україні не сьогодні то завтра 
повстануть десятки таких центрів, яки-
ми тепер являються Львів та Чернівці, 
ся наша передова роля скінчилася. Ми 
мусимо почувати себе не піонерами, 
але рядовими в великім ряді і не сміємо 
своїх дрібних, локальних справ вистав-
ляти як справи всенародні, своїх дріб-
них персональних амбіцій висувати на 
першу лінію загального інтересу.

Тепер навіть наші основні націо-
нальні питання, хоч довго ще не зі-
йдуть із денного порядку, мусять під-
пасти значній переміні фронтів. Нам 
треба ясно зрозуміти і відчути і мати на 
тямці, що польсько-українське питання 
не буде відтепер рішатися у Львові, але 
обхопить бойову лінію безмірно шир-
шу і кождий його етап буде рішатися 
і у Львові, і в Чернівцях, і в Кам’янці-
Подільськім, і в Житомирі, і в Києві. 
Так само наша галицька та буковинська 
боротьба з москвофільством відтепер 
мусить виглядати зовсім інакше, бо й її 
терен розшириться безмірно, а її зміст 
поглибиться відповідно до того, як вона 
розростеться до розмірів боротьби все-
українського національного почуття 
з винародовляючими претензіями „дер-
жавної” великоруської нації. (…).

І всі, всі наші національні та гро-
мадські питання мусять улягти осно-
вній переміні, коли впадуть дотепе-
рішні китайські стіни, які ділять нас від 
України. (…).

Лиха доля змусила нас виростати 
і вчитися в краю, де завдяки шляхетсько-
му режимові наука вважається небез-
печним оружжям, якого не слід давати 

в руки суспільності, де шкільне навчан-
ня в самім зароді затруєне конфесій-
ними, політичними та національними 
пересудами, де свобідна критика ви-
елімінувана з виховання, де панує т. зв. 
Brotstudium, навчання для хліба, для 
кар’єри, навчання, тісне та далеке від тої 
широкої гуманности, що лежить в осно-
ві західноевропейського, а подекуди на-
віть російського вищого шкільництва. 
Отже, й тут не багато чим можемо ста-
ти в пригоді українцям. Щонайбільше 
хіба яко вчителі язиків — німецького, 
польського, потроху класичних, бо на-
ука язиків у наших школах трактується 
справді ліпше, як у російських. (…).

Та проте є у нас дещо таке, що може 
стати в пригоді українцям у Росії. Маю 
на думці той практичний смисл, приви-
чку більше додивлятися до конкретних 
фактів, як до теорій, і більше вироблену 
привичку до публічного життя, до орга-
нізацій і парламентаризму. Надто дов-
голітня боротьба за національні права 
виробила у нас певну традицію і нема-
лий засіб досвіду в таких справах, що 
все може дуже пригодитися тепер, коли 
й російську Україну жде перспектива 
проходити ту саму школу поміж двома 
огнями — польським і московським. 
Правда, і ті добрі прикмети в душній 
галицькій атмосфері дуже часто пере-
ходять на хиби, на тісноворість, бояз-
ливість, байдужність до всяких смілих 
поривів і заскорузлість у своїм тіснім 
кружку, та тут уже певно нове історич-
не життя в ширших межах само собою 
швидко здужає усунути ті хиби.

Я бажаю тільки одного — звернути 
Вашу увагу, молоді приятелі, звернути 
увагу всеї суспільности на ту велику іс-
торичну хвилю, якої наближення чуємо 
всі. Нам прийдеться змобілізувати всі 
свої сили, щоб задоволити потреби тої 
хвилі. Та поки ще вона не надійшла, до 
праці, молоді приятелі, до інтенсив-
ної, невсипущої праці над собою са-
мими! Здобувайте знання, теоретичне 
й практичне, гартуйте свою волю, ви-
робляйте себе на серйозних, свідомих 
і статочних мужів, повних любови до 
свого народу і здібних виявляти ту лю-
бов не потоками шумних фраз, а не-
втомною, тихою працею. Таких мужів 
потребує кожда нація і кожда історична 
доба, а вдвоє сильніше буде їх потребу-
вати велика історична доба, коли всій 
нашій Україні перший раз у її історич-
нім житті всміхнеться хоч трохи повна 
горожанська і політична свобода.

Друкуємо із скороченнями за:  
І. Франко. Зібрання творів у 50 томах. —  

Т. 45. — С. 401–409.

наш календар

23 серпня — День Державного 
Прапора України.
24 серпня — День незалеж-
ності України.
28 серпня — Успення Пресвя-
тої Богородиці.
1 вересня — День знань.

Пам’ятні дати
21.08.1627 — вийшов друком 
перший у Києві словник укра-
їнської мови Памви Беринди.
23.08.1867 — народився Осип 
Маковей, український пись-
менник, культурний діяч.
24.08.1873 — народився Фотій 
Красицький, відомий україн-
ський художник.
25.08.1924 — народився Павло 
Загребельний, український 
письменник.
27.08.1856 — народився Іван 
Франко, український письмен-
ник, науковець і громадський 
діяч.
27.08.1934 — народився Воло-
димир Лучук, український поет.
29.08.1868 — народилася Люд-
мила Старицька-Черняхівська, 
українська письменниця, літе-
ратурознавець.
30.08.1883 — народився Дми-
тро Донцов, громадсько-по-
літичний діяч і мислитель, 
ідеолог націоналізму.
30.08.1920 — у Празі створено 
Українську військову організа-
цію, головою якої обрано пол-
ковника Євгена Коновальця.
30.08.1944 — від рук енкаве-
дистів загинув Юрій Липа, 
український письменник, пу-
бліцист і лікар УПА.
31.08.1919 — об’єднані україн-
ські війська УНР і УГА здобули 
Київ.
1.09.1722 — народився Григо-
рій Сковорода, український 
філософ.
1.09.1939 — початок Другої сві-
тової війни.
1.09.1996 — в Україні введено 
національну одиницю гро-
шей — гривню.
2.09.1811 — народився Іван Ва-
гилевич, поет, фольклорист, 
громадський діяч, член „Русь-
кої трійці“.
3.09.1709 — помер в емiграцiї 
у Варницi бiля Бендер україн-
ський гетьман Іван Мазепа.
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студсамоврядування

Набирай швидкість в університеті

Участь у діяльності органів студентського самоврядування — добра школа 
лідерства й дієвий соціальний ліфт. Але виконати свою основну мету — 

гарантувати захист прав та інтересів осіб, які навчаються у виші, уможливи-
ти їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом, — ця структура 
може тільки в демократичних координатах, які ми щодня маємо обстоюва-
ти. Як повноцінно долучитися до студентського життя першокурсникам, 
„Аудиторія“ розпитала голову інформаційного відділу Колегії та профкому 
студентів і аспірантів Львівської політехніки, члена Вченої ради універси-
тету, голову профбюро студентів Інституту енергетики та систем керування 
Христину Сенус.

— Христино, розкажи про 
свій „стаж“ в органах студ-
самоврядування.
— Я навчаюся на кафедрі 
електричних систем і ме-
реж ІЕСК. Цьогоріч всту-
пила до магістратури на 
заочну форму навчання: 
вже працюю, а поєднува-
ти роботу і пари — непро-
сто. Головою профбюро 
інституту мене обрали на 
другому курсі (за старим 
законом про вищу осві-
ту — терміном на 2 роки, 
за новим — всі пред-
ставницькі, виконавчі 
та контрольно-ревізійні 
органи студентського са-
моврядування обирати-
муться на 1 рік, — авт.). 
Моя каденція якраз до-
бігає кінця. Як представ-
ник студентства входжу 
до вчених рад інституту 
й університету. Трошки 
розкажу про особливос-
ті роботи… Профбю-
ро ІЕСК — чоловічий 
колектив. Спочатку було 
непросто,  але потім 
я зрозуміла всі переваги 
такої компанії: хлопці 
стійко сприймають кри-
тику, часто думають і ді-
ють дуже конструктивно.

— Як долучитися до діяль-
ності органів студсамовря-
дування?
— Двері 235 аудиторії 
головного корпусу, де 
розташована Колегія та 
профбюро студентів та 
аспірантів Політехніки, 
завжди відчинені для тих, 
хто має бажання працю-
вати в команді, розвивати 

свій потенціал, удоскона-
лювати себе і роботу на-
вчального закладу. Охо-
чих скеровують до голів 
Колегій та профбюро 
відповідних інститутів. 
Після урочистого першо-
вересневого посвячення 
першокурсників для них 
проводять спеціальні зу-
стрічі з викладачами та 
головами студентських 
профбюро. Я, наприклад, 
пропоную заповнити ко-
роткі анкети, залишаю 
свої контакти. З одного 
боку ми є доступними, 
щоб люди могли нас зна-
йти. З іншого — шукаємо 
їх самі, спілкуючись із 
старостами груп. Є сту-
денти дуже талановиті, 
які мають багато ціка-
вих ідей, придумують 
цілі проекти, але їх тре-
ба трошки підштовхнути 
до реалізації всього цьо-
го, допомогти. Зазвичай 
першокурсники ще не 
знають, що хотіли б роби-
ти. Тому вони є активом 
під час організації різних 
подій. Наприклад, „Осе-
ні Політехніки“. Взявши 
участь у кількох заходах, 
активна молодь уже розу-
міє, де зможе працювати 
результативніше.

— До  нового  закону  про 
вищу  освіту  студентське 
середовище висувало чима-
ло пропозицій. Деякі з них 
парламентарі зігнорували. 
Зокрема,  про  збільшення 
студентського представни-
цтва у вчених радах вишів 
та право на страйки з при-

зупиненням  навчального 
процесу. Для Тебе ці норми 
були принциповими?
— У Вченій раді Полі-
техніки студентів трохи 
більше 10 �. За новим 
законом ця норма збері-
гається. Найважливіше, 
щоб було порозуміння 
між студентами, адмі-
ністрацією вишу та ви-
кладачами в робочих мо-
ментах. Знаю з власного 
досвіду, що знайти кон-
структивне рішення під 
час публічного протисто-
яння важко. Були момен-
ти, коли моя думка не збі-
галася з думками адміні-
страції інституту, часом 
доводилося сперечатися, 
захищаючи інтереси ко-
лег. На щастя, до нас до-
слухаються. Щоправда, 
на Вченій раді універси-
тету представникам Ко-
легії та профкому часом 
доводиться голосувати 
проти якогось рішення. 
Вважаю, що наша пози-
ція мусить бути чітким 
сигналом адміністрації, 
що десь у якомусь питан-
ні є проблемні момен-
ти. Щодо студентських 
страйків, то з ними не все 
так однозначно. Студен-
ти — різні. Бувають такі, 
які, користуючись свобо-
дою вибору, оминають 
навчальний процес не за-
ради майданів, а щоб „об-
стоювати свої позиції“ на 
дивані. Це питання сум-
ління і відповідальності. 
Водночас під час Рево-
люції Гідності офіційно 
навчальний процес ніби 

ніхто не призупиняв, але 
й протестувати ми не 
припиняли. Все віднос-
но. Якщо молодіжне се-
редовище буде готове ще 
одностайніше обстоюва-
ти свої права, то, думаю, 
і в законодавстві всі по-
трібні норми з’являться. 
Студенти — такий народ, 
який може все.

— На жаль, не кожен це ро-
зуміє…
— Якщо не спробуєш щось 
робити, то не зрозумієш 
ніяк. Участь у роботі ор-
ганів студсамоврядуван-
ня — це прекрасний шанс 
дуже вчасно отримати 
цікавий досвід. Адже світ 
стрімко рухається вперед, 
і нам вигідніше розігна-
тися до певної швидко-
сті вже в університеті, бо 
особистий успіх — запо-
рука щасливого, вільного 
та повного вражень жит-
тя. Для мене також цін-
ним є той вир емоцій, які 
отримую при спілкуванні 
зі студентами. Розумію, 
що такого не відчую біль-
ше ніде. Активні студен-
ти мають більше шансів 
зрозуміти, що життя 
кольорове.

Спілкувалась  
Анна ГЕРИЧ
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громадська робота

Братчики присвятили  
літо волонтерству
Цьогорічне літо було дуже 

контрастне: доки одні від-
почивали, насолоджуючись 
життям, інші жертвували свої 
життя і здоров’я задля збере-
ження незалежності та ціліс-
ності нашої країни, ще частина 
людей присвятила увесь свій час 
волонтерській роботі для допо-
моги та підтримки українських 
військовиків.

Серед найактивніших організацій, 
які займаються волонтерською 
роботою, є Студентське братство 
Львівщини. Представники цієї ор-
ганізації були одними з перших, хто 
ініціював і розгорнув діяльність Єв-
ромайдану у Львові. У час Революції 
Гідності виборювали право на краще 
життя і зараз воюють у найгарячі-
ших частинах нашої країни та про-
ходять військову підготовку, щоб 
вступити в бій.

— Все літо було насичене най-
різноманітнішими заходами, акці-
ями, подіями. Передовсім збирали 
кошти на підтримку армії. Одним зі 
способів збору фінансів стали аукці-
они, на які виставляли розмальовані 
бронежилети і шоломи та різнома-
нітні речі, пов’язані з Майданом, 
щоб назбирати кошти для армії. Цю 
роботу продовжуємо й зараз, — роз-

повів один із найактивніших членів 
Студентського братства, колишній 
очільник цієї організації Борис По-
шивак. — Багато братчиків займа-
ються інформуванням та допомогою 
з облаштування біженців. Наші по-
сестри постійно провідують поране-
них військових, ще робили листівки 
зі словами підтримки.

Серед літніх подій, у яких братчи-
ки були активні, стала інформаційна 
акція на підтримку Харкова „Непо-
каране зло зростає“. Таке сприяння 
дуже важливе, адже, як наголосив 
активіст, там досі досить загрозлива 
ситуація через те, що харківська вла-
да підтримує ідеї сепаратизму. Біля 
консульства Польщі у Львові брат-
чики спільно з організацією „Рабів 
до раю не пускають“ провели акцію 
подяки за підтримку і допомогу на-
шим військовим та країні в такий не-
простий час.

— Крім цього, я їздив до Поль-
щі, де разом зі своїми знайомими 
львів’янами в Перемишлі знімали 
фільм, присвячений річниці по-
чатку Першої світової війни. Після 
закінчення зйомок побував у Люблі-
ні на з’їзді молодіжних організацій 
української діаспори. Це була чу-
дова нагода розширити кола зна-
йомств і знайти нову підтримку 
й активістів для наших починань. 

Також брав участь у про-
щі з Любліна до Ченстохо-
ва, за час якої мав нагоду 
розповідати достовірну 
інформацію, адже значна 
частина поляків також за-
ангажовані пропагандою, 
і не всі їхні ЗМІ висвітлю-
ють правдиву інформацію, 
хоча, звичайно, є багато 
нормальних людей. Під 
час прощі спільно з акти-
вістами польського фонду 
„Відкритий діалог“ (їхня 
діяльність спрямована на 
допомогу Україні, Казах-
стану, Грузії та Білорусі) 
ми збирали пожертви на 
потреби української армії 
(вдалося назбирати понад 
3 тис. злотих).

Наталія ПАВЛИШИН

коротко
У День Незалежності у Львові на 

площі перед пам’ятником Тара-
сові Шевченку Львівська чоло-
віча хорова капела „Дударик“ 
виконала Акафіст до Пресвятої 
Богородиці за мир і ласку для 
України. Спільно помолитися 
за мир прийшло кілька тисяч 
людей. О 15.00 львів’яни та гості 
міста долучились до флеш-мобу 
„Де б ти не був, зупинись і заспі-
вай Гімн України“. Також цього 
дня від Оперного театру у Львові 
стартував марафонський забіг 
„За тверезу націю“, присвяче-
ний Дню Незалежності України, 
в межах якого збирали кошти для 
закупівлі амуніції українським 
військовим у зоні АТО.

22–23 серпня на малій Батьків-
щині Євгена Коновальця у селі 
Зашків відбувся фестиваль „За-
шків — земля героїв“. Учасники 
заходу пройшли військово-прак-
тичні навчання за участю Акаде-
мії сухопутних військ, навчання 
з надання першої медичної 
допомоги від служби медицини 
катастроф, а також взяли участь 
у велопробігу „Від Степана до Єв-
гена“. Крім цього, у програмі були 
силові змаги, реконструкція бою, 
присвячена 100-річчю заснуван-
ня Корпусу Українських січових 
стрільців тощо.

IX Міжнародний пленер із питань 
студентського самоврядуван-
ня, фізичного виховання та 
соціального захисту студент-
ської молоді з 25 до 31 серпня 
зібрав майже сотню учасників 
із навчальних закладів усієї 
України та Європи. Захід, який 
відбувається на базі навчально-
оздоровчого табору „Політех-
нік-3“ (с. Коблево), організував 
Національний студентський союз 
спільно зі Львівським обласним 
відділенням Комітету з фізичного 
виховання та спорту МОН України 
та Колегією студентів і аспірантів 
Львівської політехніки. При-
сутні взяли участь у семінарах із 
проектного менеджменту, озна-
йомилися з новаціями в системі 
освіти України та особливостями 
співпраці студентського само-
врядування і молодіжних громад-
ських організацій із владними 
структурами міста й області.

За матеріалами інформагенцій
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лідер

Для Данила Цьвока нема  
нічого неможливого
Серед активістів Колегії та профкому студентів і аспірантів Львів-

ської політехніки є чимало тих, для кого громадська діяльність 
стала невід’ємною складовою життя. Одним із найактивніших лідерів 
цієї молодіжної спільноти є аспірант другого року навчання Інститу-
ту економіки та менеджменту Данило Цьвок.

Хлопця знають як талановитого ор-
ганізатора, сильного лідера і розум-
ного порадника.

— Завжди старався займати ак-
тивну громадянську позицію і мати 
власну думку щодо всього. У школі 
постійно долучався до різних культ-
масових заходів, брав участь у їх 
організації. Прийшовши здавати 
документи для вступу у Львівську 
політехніку, побачив стенд з інфор-
мацією про відділи, напрями роботи 
Колегії та профбюро університету, 
і з того моменту мене зацікавила ця 
організація. Тож, коли на першо-
му курсі оголосили набір молоді до 
профкому, я вирішив спробувати. 
Мені це дуже сподобалося, адже була 
можливість спілкуватися і співпра-
цювати зі старшокурсниками, які 
вже мали певний досвід. Виникало 
бажання рівнятися на них, дізнава-
тися щораз більше і займатися такою 
роботою, — розповів активіст.

На початку діяльності бачив себе 
у сфері культмасових заходів і вже 
згодом став головою культмасо-
вої комісії ІНЕМ. На другому курсі 
очолив колегію та профбюро ІНЕМ. 
Вибори були непрості, адже на цю 
посаду претендували ще двоє силь-
них кандидатів. Очільником молоді 
ІНЕМ був до закінчення свого сту-
дентства, після вступу в аспірантуру 
став в. о. голови культмасової комі-
сії, а невдовзі заступником голови 
Колегії та профкому.

— Я для себе завжди розділяю 
робочий час: навчання передовсім, 
бо треба здобути якісну освіту, бути 
кваліфікованим фахівцем, а поміж 
тим — громадська робота, яка дис-
циплінує і допомагає розвиватися. 
Якщо під час навчання здобуваєш 
більше теоретичні знання, то саме 
робота в громадському секторі дає 
можливість отримати прикладні 
навики. Коли ми готуємо будь-який 
проект, завжди є економічна скла-
дова, я мав можливість побачити на 
практиці, як це все робиться. Також 

це комунікація з людьми, нові зна-
йомства, сформоване коло людей, 
в яких впевнений і які мають таку ж 
мету і світобачення, прагнуть бути 
успішними. Як показує досвід, усі, 
хто займався громадською роботою, 
зараз — люди успіху, — поділився 
думками Данило.

Маючи чималий досвід робо-
ти в команді, він переконаний — 
„Один у полі не воїн“. Передовсім 
треба згуртовану кваліфіковану ко-
манду, яка навіть за відсутності лі-
дера зможе ефективно працювати. 
У студентському самоврядуванні 
лідер — це людина, яка є першою 
серед рівних, яка не роздає нака-
зи, а йде і робить, а решта йдуть за 
нею — така позиція Данила Цьвока.

— Запорука успіху профбюро 
ІНЕМ — передовсім у правильній 
передачі досвіду і залученні різних 
поколінь. Я займаюся і зовнішньою 
діяльністю, тож маю можливість 
бачити ситуацію в різних вишах, де 
часто стикаються з проблемою, коли 
є висококваліфікована команда, але 
їй нема заміни. Біда в тому, що про 
заміну починають думати, коли ак-
тивісти закінчують університет. Це 
неправильно. Завжди в організацію 
має вливатися „свіжа кров“, адже 
нові люди — це свіжі ідеї, думки. 
Найкраще, коли в команді співпра-
цюють різні покоління: що більше 
досвіду зможеш передати своїм на-
ступникам, то краще в майбутньому 
команда працюватиме, — наголосив 
молодіжний лідер.

Студенти Львівської політехні-
ки впродовж чотирьох місяців були 
активними учасниками Революції 
Гідності. Данило Цьвок — один 
із лідерів, який весь цей час був на 
Майдані, боровся і працював, коор-
динував і допомагав.

— За увесь час там побувало 
близько семисот студентів-полі-
техніків. Наш намет був першим 
серед молодіжних. Спершу прийма-
ли лише політехніків, а згодом до 

нас почали звертатися студенти 
і з інших вишів. Тож поступово 
координували роботу всієї молоді 
Львівщини, — розповів співроз-
мовник. — Не раз довелося при-
ймати рішення в таких критичних 
умовах і так швидко, що годі було 
й передбачити, що в моєму житті 
можуть трапитися такі ситуації. Але 
саме той період дуже добре показав, 
у кого який досвід і вміння.

Навчання в аспірантурі для Дани-
ла — не просто ще один крок у роз-
витку, а цілеспрямований поступ.

— На мою думку, сучасний ви-
кладач мусить бути кваліфікований. 
Потрібно відходити від стереотипу 
викладача, який передиктовує книж-
ку. Це повинен бути фахівець-прак-
тик, щоб на власному досвіді міг 
змальовувати певні ситуації, пока-
зати прикладну суть питання. Також 
викладач має бути такий, щоб сту-
денти на нього рівнялися не просто 
як на фахівця, а як на людину, яка 
має власну життєву позицію, — по-
ділився думками Данило.

Вільного часу в хлопця обмаль, 
але якщо з’являється можливість, він 
проводить його активно: займається 
спортом, читає художню літерату-
ру, книги, які стосуються розвитку 
громадського життя, літературу, яка 
мотивує, цікавиться психологією, бо 
будь-яка робота пов’язана зі спілку-
ванням з людьми, проводить час із 
друзями.

— У житті і роботі керуюся те-
орією трьох „Н“: Нема Нічого Не-
можливого! А за час, проведений на 
Майдані, переживши всі штурми, 
сформував для себе велику мрію — 
щоб Україна була успішна, щоб не 
ми рівнялися на європейські країни, 
а Європа рівнялася на нас, — наго-
лосив наостанок Данило Цьвок.

Наталія ПАВЛИШИН
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культурні орієнтири

У стрічці новин, окрім повідомлень про кількість загиблих 
і розширення санкцій, трапляються й оптимістичні анонси — 

концерт улюбленої групи буде, новий театральний сезон 
відкриється, зустріч із Книгою не відміняється. Ймовірно, 
це правильно за допомогою мистецтва підтримувати 
життєдіяльність „організму“ суспільства, якому щодня 
нагадують про memento mori

Вересневі події,  
які нам обіцяють…

Для першокурсників-нельвів’ян від-
криємо маленьку Америку — веселе 
й пізнавальне життя не закінчуєть-
ся за порогом університету, а на-
справді інтенсивно починається. 
У кав’ярнях можна тепер не лише 
пити-їсти, а й розглядати картини, 
слухати музику й одкровення цікавих 
творчих людей. Зокрема, мистець-
ке об’єднання „Дзиґа“ у межах свого 
20-річного ювілею проведе найближ-
чим часом два заходи — мистецький 
проект „20 обертів“ 
і третій „Фести-
валь партнерства“. 
Особливостями 
акцій буде їхнє 
підлаштовуван-
ня під становище, 
в якому опинилась 
Україна: презен-
тація мистецького 
життя польських 
міст і воєводств 
під час фестивалю 
5–8 вересня роз-
порошиться по 
всьому Львову, тобто не буде великих 
концертів на великих сценах, нато-
мість будуть виступи польських груп 
у концертних залах, приїде відомий 
у Польщі та Європі альтернативний 
театр „Provisorium“, проводитимуть 
лекції та ворк-шопи на різні теми. 
Гурти та окремі музиканти, актори Те-
атру ім. Л. Курбаса, а також львівські 
митці 6–7 вересня за допомогою своїх 
виступів у проекті „20 обертів“ збира-
тимуть кошти для поранених бійців. 
А з 29 серпня до 7 вересня іноземні та 
наші митці через перформанс і дис-
кусії під час п’ятого бієнале „Тиждень 
актуального мистецтва“ осмислюва-
тимуть проблеми, які виникають вна-
слідок війн Дійсного та Ментального.

11 вересня завітає до нашого міста 
велике книжкове свято — ХХІ Форум 
видавців. Міжнародний літератур-
ний фестиваль, книжковий ярмарок, 

урочиста церемонія книжкової пре-
мії „Найкраща книга Форуму-2014“, 
фестиваль дитячого читання „Книго-
манія“, благодійна акція „Третій вік: 
задоволення від читання“, фестиваль 
„Молода республіка поетів“, „Ніч по-
езії і музики“, бібліотечний форум — 
звичні заходи залишаються незмінні. 
На Форум видавців приїде 317 авторів 
з України та з-за кордону, традиційно 
будуть і спеціальні гості. Жінка у сві-
ті, що змінюється, єврейська культура 

в Україні, Крим — 
неоднозначні теми 
для обговорення 
розворушать кож-
ного інтелектуала 
і того, хто небайду-
жий до соціально-
політичних про-
блем. Форум з точки 
зору цифр — 55 ло-
кацій, 700 заходів, 
200 видавництв, тож 
знову мучимося, що 
вибрати у програмі 
і як усюди встигну-

ти, мучимось, але не каємось, бо воно 
того варте! А ще звертаємо увагу, чи 
є російські видавництва, тому що, за 
ухвалою Львівської міської ради, їх би 
мало не бути, а книжки, імпортовані 
з Росії, будуть марковані. Купувати 
чи не купувати — це вже справа кож-
ного. А от купити українську книжку 
і тим самим підтримати українських 
видавців і заодно й Україну ми, якщо 
хочемо бути свідомими громадянами, 
майже зобов’язані.

Усі масові заходи, які відбувати-
муться в цей непростий час, будуть 
позначені тривогою їх організаторів, 
як забезпечити відвідувачам і учасни-
кам безпеку. Не піддатись на провока-
ції, стримати прояви агресії — це теж 
виявити культуру і теж сказати Украї-
ні — так, їй бути і бути європейською.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
З кінця серпня стартує новий 

проект Meridian Czernowitz 
під назвою „Поетичний тур 
Австрія — Україна — Поль-
ща — Чехія — Німеччина“. Тур 
покликаний стати дискусійним 
майданчиком для відомих поетів, 
перекладачів і митців з різних 
країн світу, а також журналістів 
і публіки. Він має на меті донести 
важливі меседжі — об’єднання, 
діалог, примирення загального 
європейського простору, фор-
мування цілісного українського 
суспільства.

З 21 до 24 серпня у Львові пройшов 
фестиваль поезії та прози „Го-
лос Дзвона“. Мета фестивалю — 
порятунок українського часопису 
„Дзвін“. Дійства проходили на 
двох тематичних майданчиках. 
Перший — для шанувальників 
української літератури, де ви-
ступали відомі письменники 
і молоді літератори. Тут відбулося 
і підбиття підсумків поетичного 
конкурсу „Молода Муза“. Другий 
майданчик мав музично-розва-
жальний характер.

У межах мистецького проекту 
„Домініканес“ 25 серпня на 
площі Музейній відбувся благо-
дійний модний показ молодої 
дизайнерки Ірини Лисої. Перед 
Домініканським собором у Льво-
ві жінки та доньки вояків АТО, 
а також відомі львів’янки і про-
фесійні моделі представили сукні 
Ірини (вона працює костюмером 
у Львівському академічному те-
атрі ім. Леся Курбаса), які згодом 
можна було придбати. Половину 
зібраних коштів буде спрямовано 
на допомогу армії України.

31 серпня київський ансамбль 
„Українські барви“ запрошує ме-
ломанів у клуб „Picasso“ (вул. Зе-
лена, 88) на концерт-презента-
цію свого нового CD-альбому та 
відеокліпу. Блюз, джаз, сальса, 
рок-н-рол, кантрі, квікстеп 
з українським забарвленням, 
інструментальні феєрверки, 
вокальні батли — усе це в один 
вечір на концерті „Українських 
барв“. Звучатимуть авторські тво-
ри та експерименти з українськи-
ми народними піснями у різних 
музичних стилях, інструменталь-
ні композиції та імпровізації.

За матеріалами інформагенцій
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після пар

Тут грають, співають, танцюють і пишуть
Після навчання студенти часто думають, як провести час. У Полі-

техніці можна не лише цікаво організувати дозвілля, а й поєднати 
кілька понять: цікаво, змістовно, з користю, захоплююче, у поїздках. 
Для цього достатньо завітати до Народного дому „Просвіта“ й вступи-
ти до колективу художньої самодіяльності. Якого саме? Відповідно до 
власного таланту й уподобань.

Народна хорова капела студентів 
„Гаудеамус“. Попри свій 64-річний 
вік, цей колектив завжди молодий, 
адже студентський. „Гаудеамус“ — 
лауреат міжнародних, всеукраїн-
ських, обласних фестивалів і кон-
курсів хорового мистецтва. У репер-
туарі — твори авторів різних стилів 
та епох, сучасних композиторів, 
українські народні та обрядові піс-
ні. Очевидно, ти вже встиг оцінити 
спів цього хору, адже почув його 
на першовересневому посвяченні 
в студенти.

Ансамбль естрадної пісні 
„Сузір’я“. Його створено п’ять ро-
ків тому з ініціативи студентів. 
У репертуарі колективу — естрадні, 
обрядові, народні пісні. „Сузір’яни“ 
охоче долучаються до концертів та 
культурно-просвітницьких заходів 
університету.

Літературна студія „Рідне сло-
во“. Вона очікує тих, хто любить 
слово і має талант до літературної 
творчості, тобто пише вірші чи 
прозу.

Народна театральна студія 
„Хочу“. Працює у Політехніці від 
1988 року. Вона є активним учас-
ником, лауреатом різноманітних 
фестивалів і переможцем конкур-

сів. У репертуарі „хочистів“ — лі-
тературні композиції за творами 
Л. Українки, І. Франка, Л. Костенко, 
інших сучасних авторів, сценічних 
дійств до свят Андрія, Миколая, Ме-
ланки, Різдва.

Народний ансамбль бандуристів 
„Заспів“. Бандуристи Політехніки 
мають цілу історію. Першу капелу, 
яку організував 1949 року знаний 
тоді Олег Гасюк, кілька разів зму-
шували припиняти діяльність за 
національне спрямування, а її учас-
ників заарештовували й засилали до 
Сибіру. Однак 1970 року вона відро-
дилася. А вже після проголошення 
Незалежності почала нову сторінку 
діяльності. „Заспів“ — лауреат бага-
тьох всеукраїнських і міжнародних 
конкурсів та фестивалів, чимало га-
стролює.

Народний камерний вокальний 
ансамбль „Аколада“. Його перші 
акорди зародилися в університеті 
1970 року. Тут грають студенти, ви-
пускники, працівники. У реперту-
арі колективу — понад вісімдесят 
творів композиторів різних епох, 
духовна музика, народні стрілецькі 
та повстанські пісні. Він є лауреатом 
всеукраїнських, міжнародних кон-
курсів та фестивалів.

Оркестри — народні симфоніч-
ний і духовий, камерний „Поліфо-
нія“. Вони очікують тих, хто грає на 
відповідних музичних інструментах. 
Симфонічний, що діє з 1951 року, 
свого часу прославився своїми висту-
пами далеко за межами Політехніки. 
Після значної перерви він 2010 року 
відновив діяльність. Не менш відо-
мий від нього — на три роки стар-
ший духовий оркестр. У репертуарі 
цих колективів — півсотні творів 
українських та закордонних компо-
зиторів. Чимало здобутків і в „По-
ліфонії“, попри те, що їй лише п’ять 
років. У репертуарі — різностильова 
і різножанрова музика і навіть влас-
ний CD-диск. В оркестрах грають як 
студенти, так і викладачі.

Народний ансамбль танцю „Ві-
рність“. Усе почалося зі звичайного 
танцювального гуртка на початку 
1960-х років, що згодом став ан-
самблем, знаним далеко за межами 
університету. Танцюристи постійно 
відкривають для себе нові хореогра-
фічні твори, активно концертують. 
У програмі — танці різних регіо-
нів України. „Вірність“ — лауреат 
Всеукраїнського фестивалю хорео-
графічних колективів. У цьому ко-
лективі ти демонструватимеш свою 
майстерність не лише перед полі-
техніками.

Ансамбль сучасного естрадного 
танцю „Плай“. За свою дев’ятирічну 
діяльність встиг розрекламувати-
ся не лише в Політехніці і не лише 
в Україні.

Школа бальних танців, ан-
самбль бального танцю „Грація“ 
і шоу-балет „Аверс“. Останній 
є учасником концертів, фестивалів, 
конкурсів, без нього не обходяться 
новорічні вечори, спортивні свя-
та, інші культурно-масові заходи, 
благодійні концерти, а також фес-
тиваль студентської аматорської 
творчості „Весна Політехніки“. 
А в „Грації“, що створена три роки 
тому, опановують європейські, ла-
тиноамериканські, карибські танці. 
Без бального танцю важко уявити 
зимовий бал, урочистий спортив-
ний вечір чи „Весну Політехніки“. 
Його навиків можеш набути в школі 
бального танцю.

Підготувала Ірина МАРТИН
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що? де? коли?

„Всі усвідомлюють, що фізичне виховання — це корисно і правильно, але й інтелектуальне — 
не менш, а іноді й більш важливе. Якщо маєте знання, які, думаєте, ніколи не будете 

використовувати, то „Що? Де? Коли?“ — реальний спосіб використати цей багаж,“ — каже 
Володимир Реутський, який долучився до інтелект-гри (далі ЩДК) ще школярем, а тепер, 
викладаючи в Політехніці, змагається на всеукраїнському рівні

Думати — корисно для вашого здоров’я
Важливі знання і логічне 
мислення
Володимир Реутський, асистент 
кафедри загальної хімії Львівської 
політехніки:

— У класі 8-му друзі запропонува-
ли долучитись до ЩДК: „спробуєш — 
може, сподобається“. Спробу-
вав — сподобалось. Спочатку 
грали для свого задоволення, 
десь у 9 класі пішли на Від-
критий чемпіонат Львівщини 
серед школярів, де з першого 
разу посіли 5 місце! В 11 класі 
команда, в якій я був, виграла 
чемпіонат Львівської облас-
ті серед школярів; поїхали 
в Харків на Чемпіонат Украї-
ни — і вибороли, не пригадую, 
9 чи 10 місце, що для команд 
Західного регіону було доволі 
високою позицією. Вже після школи 
команда, в яку мене запросили, бра-
ла участь у регулярному чемпіонаті 
Львівської області під егідою ЛОЛІТ, 
тобто Львівської обласної ліги інте-
лектуальної творчості. Кілька років 
тому сформували команду, з якою 
вже вийшли у І Лігу українських клу-
бів. Нашим найбільшим досягненням 
стало 9 чи то 10 місце у цій лізі в се-
зоні 2012–2013 рр. Загалом в Укра-
їні є три великі ліги, що працюють 
під егідою Ліги українських клубів. 
ІІ Ліга — синхронний турнір (про-
водять по містах, у визначений день 
з пакетами однакових для всіх запи-
тань); за його результатами найкра-
щі команди переходять в І Лігу укра-
їнських клубів, з І — можна у Вищу. 
Є три етапи на рік, гра відбувається 
в одному місті: з листопада-грудня до 
березня, переважно в Криму. Цього 
року зі зрозумілих причин гру скасу-
вали. Також свого часу на пропозицію 
знайомих долучився до ігор U3, вже 
було кілька сезонів.

— Ваші рекомендації: як сформувати 
команду, як готуватись до гри?
— Рідко і недовготривало трапля-
ється, щоб одна людина вела коман-

ду вгору і вгору. Команда дуже важ-
лива. До її формування є два підхо-
ди. Перший: коли об’єднуються друзі 
та хороші знайомі. Мені цей варіант 
подобається: добре знаєш людей, 
адже спілкуєтесь поза грою — і це 
допомагає. Інший підхід: команда 
формується під конкретний турнір, 

шукають певних гравців із досві-
дом, сильних в тих чи інших галузях 
знань — щоб, зрештою, охопити всі 
сфери. Майже завжди в команді є дві 
людини з енциклопедичними зна-
ннями, решта — спеціалісти в пев-
них галузях, ті, хто має добре роз-
винуте логічне мислення (зрозуміти 
логіку запитання — половина спра-
ви). Сфери моєї відповідальності — 
спорт, історія, хімія. Ну і загальна 
обізнаність — щось почув, прочитав 
і т. д. Коли тільки приходиш у гру, 
користуєшся набутими раніше зна-
ннями. Але з часом розумієш, що 
їх недостатньо, — тому змушуєш 
себе читати (наприклад, афоризми, 
щось тематично конкретне) — од-
ним словом, йти далі. Є спеціальні 
тренування (можна відпрацювати 
пакети запитань із минулих чемпі-
онатів), але в принципі підготовка 
має більш загальний характер. Все 
це розширює горизонт твоїх знань, 
допомагає побачити, в чому ти кра-
щий, в чому гірший. Крім цього, 
ЩДК — це завжди емоції (іноді по-
зитивні, іноді не дуже), знайомство 
з новими людьми. І просто ще одна 
альтернатива корисного проведен-
ня вільного часу.

Стартуємо у жовтні

Тарас Скорохода, асистент кафед-
ри охорони праці ІЕСК, капітан ко-
манди „Гарячі голови“, організатор 
змагань:

— У Львівській політехніці се-
зон стартує орієнтовно 15 жовтня. 

Складатиметься з 5 етапів. На 
переможців очікують грамо-
ти та медалі, а на чемпіонів — 
символи ЩДК, тобто сови. 
Можна долучитися до групи 
Вконтакті vk.com/nulpxxx, слід-
кувати там за новинами, а та-
кож за оголошеннями в корпу-
сах університету. Чому варто 
долучитись до ЩДК? Щоб 
цікаво, пізнавально і весе-
ло проводити час із друзями. 
Кожного етапу 2 години „моз-
кового штурму“ — це, врешті, 

корисно для здоров’я!

„Йдемо за золотом!“
Юрій Дубенський, студент третьо-
го курсу ІКНІ:

— „Що? Де? Коли?“ граю ще зі 
школи, полюбив цю гру фактично 
після першого етапу. Вона насамперед 
інтелектуальна, але також весела і за-
хоплююча. Для багатьох це більше — 
стиль життя! Ключем до успіху є вдале 
поєднання обізнаності в різних сфе-
рах і логіки, без якої часто неможливо 
скласти всі „пазли“. Саме тому склад 
будь-якої команди різноманітний, 
збалансований: кожному гравцеві від-
ведено чітку роль. У Політехніці свою 
„кар’єру“ у ЩДК я почав у складі ко-
манди Red Hot Chilly Penguins. Її учас-
ники — студенти ІКНІ (більшість із 
них мої одногрупники, тепер ПІ-31), 
організатор, капітан і душа — Сергій 
Дахній (професійний гравець, висту-
пає у складі Full House в „Інтелект-лі-
зі А“ ЛОЛІТ). На першому курсі в уні-
верситетському заліку наша команда 
здобула бронзу, минулого року — срі-
бло, тепер йдемо за золотом!

Підготувала Ірина ШУТКА
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висока планка

„Кайф — коли „зриваємо“ аудиторію“
„Ми в Оксфорді, в університетському парку. Публіка шикарна — студенти! 

Дуже класна підтримка!“ — ще добре не віддихавшись, ділиться після висту-
пу враженнями акробат Юрій Карплюк. Цього літа він у складі своєї акробатич-
ної четвірки гастролював Британією із Giffords Circus. Загалом хлопці, які не раз 
виступали і на сцені Політехніки, своїм умінням „ходити навшпиньки“ (грецька 
етимологія „актробатики“) вже шостий рік змушують затамовувати подих гляда-
чів у Європі й Америці.

— Ми працюємо з англійською ком-
панією Giffords Circus уже третій 
літній сезон. Це — не звичний цирк, 
а поєднання цирку з театром: є певна 
сюжетна лінія, і ми виконуємо різні 
акробатичні трюки. Приїжджаємо 
за місяць до початку туру (у квітні) 
і готуємо програму. Минулого року 
була історія про циган, цього — 
грецька тема. Я виконую головну 
роль — Тесея. Спочатку ми, як ста-
туї, а згодом оживаємо, починаємо 
повільно рухатись, робити піраміди, 
стійки, клоунські номери; є акроба-
тика з підкидною дошкою. Досить 
складний номер: кожен виступ для 
нас, як випробування.

— Ти закінчив Політехніку — техна-
рем не хотів бути?
— Я добре вчився у школі, вступив 
в ІЕСК, навчався на кафедрі ЕПК. 
Мені це було цікаво, але все-таки 
вибрав спорт. Тепер інколи шкодую, 
що не приділяв більше часу навчан-
ню: був період, коли я міг поєднува-
ти його зі спортом.

— А звідки зацікав-
лення спортом?
— У дитинстві я дуже 
захоплювався Ван Дамом 
(сміється). Мій тато — до-
цент ІЕСК Леонід Федорович 
Карплюк — досить активна 
людина, і це вплинуло на 
мене: з трьох років я пла-
вав, з шести — на лижах, 
а в дев’ять побачив оголо-
шення „Спортивна акробати-
ка“, попросив тата завести 
мене туди і — залишився там 
назавжди. Я виступав у скла-
ді збірної України зі спор-
тивної акробатики. Вигравав 
на змаганнях Кубка України, 
у 2006-му ми мали перше міс-
це на Чемпіонаті України, два 
роки поспіль — перемагали 
на міжнародних 
студентських іграх 
у Польщі (Юра та 

інші учасники його акробатичної групи 
Сергій Нємцев, Дмитро Новіков, Воло-
димир Потайчук потрапили в перелік 
найкращих спортсменів ДЮСШ № 5 за 
20 років Незалежності України, свого 
часу — і в 10-ку найкращих спортсменів 
області — І. Ш.). Зі своїм тренером — 
Костянтином Михайловичем Куку-
рудзом — працюємо досі. Це чудова 
людина: допомагав нам у спорті, під-
тримує і в цирку.

— Наскільки складним був перехід від 
спортивної акробатики до циркової?
— Це не порівняти. У спорті тиснуть 
на техніку, чистоту виконання еле-
ментів. А в цирку важливі емоції: за 
сальто з усмішкою можеш отримати 
більше оплесків, ніж за подвійне саль-
то з „мертвим“ лицем. Цей перехід 
був для нас непростий; мені здається, 
охопив 2–3 роки. Але тепер ми вже 
емоційно відкриті. Звичайно, зміни-
лась техніка. Наприклад, інколи для 
кращого ефекту спеціально робимо 
падіння чи щось таке. Після перших 
контрактів у цирку ми мріяли повер-
нутися додому і поїхати на спортивні 

змагання. Але з кожним 
роком стає важче по-
вернутись у спорт. За-
раз це вже неможливо. 

Тобто як спортсмен я, на 
жаль, не повернусь, хіба 
як тренер.

— Коли  кажеш  „ми“  — 
маєш на увазі вашу четвірку?
— Так. Зі Сергієм і Володею 

ми разом із самого початку: 
в спорті, тепер у цирку. 
А Дмитро після Бразилії 
не схотів більше працю-
вати в цирку, ми знайшли 
заміну — Максима Цвєт-
кова з Кривого Рогу. Замі-
нити людину не так легко, 

знаю багато четвірок, 
які розпались, бо хтось 

комусь не підійшов. 
У спорті команду 
тримає тренер, а „на 

свободі“ має бути дружба і взаємопо-
вага. В нас це є.

— Що захоплює Тебе у роботі?
— Компліменти, оплески. Я отри-
мую від цього кайф, особливо, коли 
„зриваємо“ аудиторію. Тепер маю 
друзів і знайомих в усьому світі. 
Товаришую з хлопцями з Ефіопії із 
цирку Гіффордів. А один із моїх най-
кращих друзів — клоун із Венесуели. 
У Латинській Америці, де ми три роки 
подорожували з популярним цир-
ком „Тіані“, мені дуже сподобалось. 
У нас була хороша зарплата, два дні 
на тиждень вихідні, тож можна було 
відпочити на пляжі. У переїзному ша-
піто на 2500 сидячих місць вдається 
масштабне шоу, через освітлення, 
дим навіть глядачів не бачиш… Та 
для мене контакт з аудиторією дуже 
важливий. Найбільше подобається 
публіка цирку Гіффордів. Ми навіть 
жартуємо, що півроку мусимо десь 
відпрацювати, а от повернення в Гіф-
фордс чекаємо з нетерпінням.

— А  що  хочеш  змінити,  які  плани 
маєш?
— Зараз я всім задоволений. Щодо 
планів — важко сказати… Ми хоті-
ли б попрацювати у знаменитому 
Цирку дю Солей. Не раз мали мож-
ливість потрапити до нього, але наш 
склад хочуть розбити на різні номе-
ри. А нам таке не підходить: потім 
просто не зберемось… Крім цього, 
є бажання створити сім’ю: от див-
люсь на нашого акробата Сергія, його 
дружину і маленьку дитину, які з ним 
в Англії, — і це так класно. І за домом, 
звичайно, скучаю. Завжди, де б не був, 
усім кажу: приїжджайте до Львова — 
такого міста ви ще не бачили! В Англії 
нас часто розпитують про ситуацію 
в Україні, ми, звичайно, стежимо за 
розвитком подій, хвилюємось. Тут, 
до речі, всі знають „Слава Україні!“.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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на старт!

Гартуємо тіло і характер
У розкладі кожного першокурсника буде предмет, який уже доводилось 

вивчати у школі, — фізичне виховання. Навіщо він для студентів і які 
можливості відкриває перед ними? Про це розповідає доцент кафедри 
фізичного виховання Львівської політехніки Арнольд Прохоров.

— Мета дисципліни „Фізичне ви-
ховання“ — послідовне формуван-
ня фізичної культури особистості 
фахівця на всіх рівнях освіти. Якщо 
простіше, то вона покликана зміц-
нити здоров’я студента, сприяти 
профілактиці захворювань, його 
фізичному вдосконаленню і, взага-
лі, всебічному розвитку організму, 
забезпечити активний відпочинок 
і підвищення працездатності впро-
довж усього періоду навчання.

Кафедра фізичного виховання та 
спортивний клуб створюють умови 
для студентського вибору засобів 
фізичного виховання: до послуг 
студентів три навчальні спортив-
ні корпуси з 14 спеціалізованими 
спортивними залами, басейн, ста-
діон, спортивна зона у Стрийсько-
му парку. Навчальну дисципліну 
„Фізичне виховання“ студент може 
опановувати у ході навчального 
процесу (за розкладом інституту) 
і в позанавчальний час (за розкла-
дом кафедри фізичного виховання) 
за спеціалізованими напрямами, 
а саме — у навчальних секціях фі-

зичного виховання, фізичної реа-
білітації і спортивного виховання. 
Навчальний процес здійснюється 
у таких формах: навчальні заняття 
(практичні та теоретичні), навчаль-
но-тренувальні заняття, самостійна 
робота, контрольні заходи.

Відповідні навчальні групи комп-
лектуються на першому курсі на пер-
шому занятті з урахуванням спор-
тивних інтересів студентів, їх стану 
здоров’я, фізичної та рухової (тех-
нічної) підготовленості, спортивної 
кваліфікації. Для визначення свого 
спеціалізованого напряму всі студен-
ти повинні прибути на кафедру фізич-
ного виховання на перше заняття за 
розкладом інституту. Студентів, які 
мають проблеми зі здоров’ям, кафедра 
розподіляє, відповідно до видів захво-
рювань, у спеціальні секції фізичної 
реабілітації. Звертаємо увагу студен-
тів спеціальної медичної групи: звіль-
нення від фізичного виховання нема, 
є різні форми його проходження.

Студенти, стан здоров’я яких 
дає їм змогу відвідувати основну 
медичну групу і які мають достат-

ню спортивну підготовку в обрано-
му виді спорту, зараховуються до 
відповідних секцій — навчально-
тренувальні заняття відбуваються 
у позанавчальний час відповідно до 
секційного розкладу. Запис студен-
тів у секції — з 1 вересня.

Найкращі спортсмени Львівської 
політехніки гідно захищають честь 
України, області та університету на 
міжнародній арені, їм присвоюють 
почесні звання майстрів спорту між-
народного класу та майстрів спорту 
України. Для підвищення майстер-
ності у Політехніці широкий вибір — 
32 види спорту і висококваліфіковані 
тренери. У позанавчальний час спор-
тивний клуб проводить тренувальні 
заняття з 15 видів у групах за інтере-
сами, спортивні змагання серед ін-
ститутів з 20 видів спорту, спортив-
ні заходи — різноманітні турніри, 
спортивні вечори та свята. Для сту-
дентів, які беруть у них участь, це 
зараховується як самостійна робота.

Львівська політехніка має висо-
кий спортивний імідж в Україні і за 
кордоном. Оскільки авторитет фі-
зичної культури і спорту постійно 
зростає, ми розраховуємо, шановні 
студенти першого курсу, на вашу 
активну участь у спортивному житті 
Політехніки.

здоровий спосіб життя

На сторінках нашого тижневика можна буде знайти не тільки розповіді про спортивні 
досягнення збірних команд Політехніки, розмови з успішними студентами-спортсменами, 

а й практичні поради, як бути завжди у формі, до того ж без надмірних зусиль

Як жити, а не виживати під час навчання
Наразі коротко спинимось лише на 
„трьох китах“, на яких тримається 
все решта:

1. Не просто відбувати лекції, 
зубрити конспекти, а робити це 
ефективно. Як Мюнхгаузен витяг 
себе за волосся з болота, так можна 
себе за нього притягти до книжки. 
І в тому жарті жартівливого лише 
половина: у „Довіднику здоров’я“, 
підготованому ГО „Самопоміч“ за 
підтримки Львівської міськради, на 
запитання „Як заставити свій мозок 
працювати краще?“ є проста відпо-
відь — налаштуватись на максималь-
ну концентрацію. Встановлюєте собі 

жорсткі часові рамки, виділяєте пев-
ний обсяг роботи і накидаєтесь на 
нього, як голодний звір на здобич. 
Якщо такі струси влаштовувати для 
мозку регулярно, то, запевняють 
упорядники видання, він звикне 
до продуктивного режиму роботи. 
Обов’язково перевірте, чи так це!

2. Комп’ютер людині друг, 
якщо людина собі не ворог. Якщо 
ви безвилазно сидите у мережі, то 
не тільки псуєте зір, а й, перекона-
ний сучасний молодий письменник 
і художник Остін Клеон, душите за 
горло нові творчі ідеї. Через 45 хви-
лин робіть 15-хвилинну перерву — 

ковток кисню потрібен як очам, так 
і голові загалом, бо тільки читаючи 
чужі афоризми, власних не створиш.

3. Не лише ворушіть мізками, 
а й тілом. Професор психології з Уні-
верситету Іллінойсу Арт Крамер за-
уважив, що фізкультура добра і для 
м’язів, і для мозку. Спорт — теж, при 
умові розумного підходу до нього. 
Вони гарантують і оптимістичний 
настрій, без якого всі поради, дані 
вище, будуть недієвими і нудними.

Далі буде, будьте уважні!

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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З відривом від виробництва та без відриву від виробництва:

Шифр та назва спеціальності Джерело 
фінансування

01.01.01 Математичний аналіз КЮФО
01.01.02 Диференціальні рівняння КЮФО
01.01.03 Математична фізика КЮФО
01.01.07 Обчислювальна математика КЮФО

01.02.04 Механіка деформівного твердого 
тіла КЮФО

01.04.01 Фізика приладів, елементів 
і систем КЮФО

01.04.02 Теоретична фізика КЮФО
01.04.07 Фізика твердого тіла КЮФО

01.04.10 Фізика напівпровідників 
і діелектриків ДБ, КЮФО

01.05.01 Теоретичні основи інформатики 
та кібернетики КЮФО

01.05.02 Математичне моделювання 
та обчислювальні методи ДБ, КЮФО

01.05.03
Математичне та програмне 
забезпечення обчислювальних 
машин і систем

ДБ, КЮФО

01.05.04
Системний аналіз і теорія 
оптимальних рішень (фізико-
математичні та технічні науки)

ДБ, КЮФО

02.00.01 Неорганічна хімія КЮФО
02.00.02 Аналітична хімія КЮФО
02.00.03 Органічна хімія КЮФО
02.00.04 Фізична хімія КЮФО
02.00.05 Електрохімія КЮФО

02.00.06 Хімія високомолекулярних 
сполук КЮФО

03.00.20 Біотехнологія (технічні науки) ДБ, КЮФО

05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна 
графіка КЮФО

05.01.02 Стандартизація, сертифікація та 
метрологічне забезпечення ДБ, КЮФО

05.02.02 Машинознавство КЮФО
05.02.08 Технологія машинобудування ДБ, КЮФО
05.02.09 Динаміка та міцність машин КЮФО

05.03.06 Зварювання та споріднені 
процеси і технології ДБ, КЮФО

05.05.13 Машини та апарати хімічних 
виробництв КЮФО

05.09.01 Електричні машини й апарати КЮФО

05.09.03 Електротехнічні комплекси 
та системи КЮФО

05.09.05 Теоретична електротехніка ДБ, КЮФО

05.11.01 Прилади та методи вимірювання 
механічних величин ДБ, КЮФО

05.11.04 Прилади та методи вимірювання 
теплових величин ДБ, КЮФО

Шифр та назва спеціальності Джерело 
фінансування

05.11.05
Прилади та методи вимірювання 
електричних та магнітних 
величин

ДБ, КЮФО

05.11.13 Прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин ДБ, КЮФО

05.11.17 Біологічні та медичні прилади і 
системи КЮФО

05.12.02 Телекомунікаційні системи та 
мережі ДБ, КЮФО

05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби 
телекомунікацій ДБ, КЮФО

05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні 
системи ДБ, КЮФО

05.12.20 Оптоелектронні системи ДБ, КЮФО
05.13.03 Системи та процеси керування ДБ, КЮФО

05.13.05 Комп’ютерні системи та 
компоненти ДБ, КЮФО

05.13.06 Інформаційні технології ДБ, КЮФО

05.13.07 Автоматизація процесів 
керування КЮФО

05.13.12 Системи автоматизації 
проектувальних робіт ДБ, КЮФО

05.13.21 Системи захисту інформації ДБ, КЮФО

05.13.22 Управління проектами і 
програмами ДБ, КЮФО

05.13.23 Системи та засоби штучного 
інтелекту ДБ, КЮФО

05.14.01 Енергетичні системи та 
комплекси КЮФО

05.14.02 Електричні станції, мережі і 
системи ДБ, КЮФО

05.14.06 Технічна теплофізика та 
промислова теплоенергетика ДБ, КЮФО

05.16.01 Металознавство та термічна 
обробка металів ДБ, КЮФО

05.17.01 Технологія неорганічних речовин ДБ, КЮФО
05.17.03 Технічна електрохімія ДБ, КЮФО

05.17.04 Технологія продуктів органічного 
синтезу ДБ, КЮФО

05.17.06 Технологія полімерних і 
композиційних матеріалів ДБ, КЮФО

05.17.07 Хімічна технологія палива і 
паливно-мастильних матеріалів ДБ, КЮФО

05.17.08 Процеси та обладнання хімічної 
технології КЮФО

05.17.11 Технологія тугоплавких 
неметалічних матеріалів КЮФО

05.18.05 Технологія цукристих речовин та 
продуктів бродіння ДБ, КЮФО

05.22.01 Транспортні системи ДБ, КЮФО
05.22.02 Автомобілі та трактори КЮФО

Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує прийом до аспірантури на 2014 рік за рахунок 
Державного бюджету України (ДБ) та за рахунок коштів юридичних

та фізичних осіб (КЮФО) за такими спеціальностями
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Шифр та назва спеціальності Джерело 
фінансування

05.22.11 Автомобільні шляхи та аеродроми КЮФО

05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів 
транспорту КЮФО

05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та 
споруди ДБ, КЮФО

05.23.03 Вентиляція, освітлення та 
теплогазопостачання КЮФО

05.23.05 Будівельні матеріали та вироби ДБ, КЮФО

05.23.08
Технологія та організація 
промислового та цивільного 
будівництва

КЮФО

05.23.16 Гідравліка та інженерна 
гідрологія КЮФО

05.23.17 Будівельна механіка КЮФО

05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та 
картографія ДБ, КЮФО

05.24.04 Кадастр та моніторинг земель КЮФО
05.26.01 Охорона праці КЮФО
05.27.01 Твердотільна електроніка ДБ, КЮФО

05.27.06 Технологія, обладнання та 
виробництво електронної техніки ДБ, КЮФО

07.00.01 Історія України КЮФО

08.00.02 Світове господарство і 
міжнародні економічні відносини КЮФО

08.00.03 Економіка та управління 
національним господарством ДБ, КЮФО

08.00.04
Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)

ДБ, КЮФО

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит ДБ, КЮФО

08.00.09
Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит (за видами економічної 
діяльності)

ДБ, КЮФО

09.00.02 Діалектика і методологія 
пізнання КЮФО

Шифр та назва спеціальності Джерело 
фінансування

10.02.21 Структурна, прикладна та 
математична лінгвістика ДБ, КЮФО

12.00.01
Теорія та історія держави і права, 
історія політичних і правових 
учень

ДБ, КЮФО

12.00.07
Адміністративне право і процес, 
фінансове право, інформаційне 
право

КЮФО

12.00.09
Кримінальний процес та 
криміналістика; судова 
експертиза

КЮФО

12.00.12 Філософія права КЮФО

13.00.01 Загальна педагогіка та історія 
педагогіки КЮФО

13.00.04 Теорія і методика професійної 
освіти ДБ, КЮФО

14.03.07 Фізіологічно активні сполуки ДБ, КЮФО

15.00.01
Технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація

ДБ, КЮФО

18.00.01 Теорія архітектури, реставрація 
пам’яток архітектури ДБ, КЮФО

18.00.02 Архітектура будівель та споруд ДБ, КЮФО

18.00.04 Містобудування та ландшафтна 
архітектура ДБ, КЮФО

20.02.22 Військова історія (історичні 
науки) КЮФО

21.06.01 Екологічна безпека (технічні та 
хімічні науки) ДБ, КЮФО

22.00.03 Соціальні структури та соціальні 
відносини ДБ, КЮФО

23.00.02 Політичні інститути та процеси ДБ, КЮФО

25.00.02 Механізми державного 
управління ДБ, КЮФО

Вступники до аспірантури подають у відділ  
докторантури та аспірантури такі документи:
1. Заява на ім’я ректора університету.
2. Подання або лист-скерування:
• подання на ім’я ректора за підписом завідувача ка-

федри, погоджене з директором інституту (на підготов-
ку для потреб Львівської політехніки);

•лист-скерування на підготовку у цільовій аспіран-
турі за підписом керівника установи із зазначенням 
джерела фінансування (для працівників сторонніх ор-
ганізацій).

Для вступу до аспірантури за рахунок коштів фізичних осіб, 
лист-скерування не подається.

3. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою 
розміром 4×6.

4. Автобіографія.
5. Список опублікованих наукових праць і винаходів, 

ксерокопії статей.
6. Копії дипломів про здобуття вищої освіти і ква-

ліфікацію бакалавра, спеціаліста або магістра; копії до-
датків до дипломів.

7. Витяг з протоколу засідання вченої ради інститу-
ту для осіб, рекомендованих на навчання в аспірантурі, 
безпосередньо після закінчення ВНЗ.

8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів 
(за наявності складених кандидатських іспитів).

9. Медична довідка про стан здоров’я за формою 
№ 086-у.

10. Копія трудової книжки.
11. Протокол засідання комісії Інституту за резуль-

татами співбесіди зі вступником.
12. Письмовий відгук передбачуваного наукового 

керівника за результатами співбесіди та з оцінкою ре-
ферату та наукових праць.

13. Заява про надання згоди на збір та обробку пер-
сональних даних та повідомлення про права у зв’язку із 
включенням персональних даних до бази персональних 
даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані пере-
даються.

Паспорт та диплом про закінчення вищого навчального за-
кладу вступник подає особисто.

Прийом документів з 26 серпня до 26 вересня 2014 р.
Вступні іспити з 06 жовтня до 06 листопада.

За довідками звертатися на адресу:  
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 207, 

телефонувати: (032) 258-27-12, 258-24-84, 258-23-98.

Докладна інформація для вступників розміщена на 
сайті „Наука“: http://nauka. lp. edu. ua/   Підготовка та 
атестація науково-педагогічних і наукових кадрів  Аспіран-
тура   Організація прийому.
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Шифр та назва спеціальності Джерело 
фінансування

01.01.03 Математична фізика ДБ, КЮФО

01.04.07 Фізика твердого тіла (технічні 
науки) ДБ, КЮФО

01.04.10 Фізика напівпровідників і 
діелектриків КЮФО

01.05.02
Математичне моделювання та 
обчислювальні методи (технічні 
науки)

КЮФО

01.05.03
Математичне та програмне 
забезпечення обчислювальних 
машин і систем

ДБ, КЮФО

02.00.03 Органічна хімія ДБ, КЮФО
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук КЮФО

05.01.02 Стандартизація, сертифікація та 
метрологічне забезпечення КЮФО

05.02.02 Машинознавство КЮФО
05.02.08 Технологія машинобудування КЮФО
05.02.09 Динаміка та міцність машин КЮФО
05.09.01 Електричні машини й апарати КЮФО

05.09.03 Електротехнічні комплекси та 
системи КЮФО

05.09.05 Теоретична електротехніка КЮФО

05.11.01 Прилади та методи вимірювання 
механічних величин КЮФО

05.11.04 Прилади та методи вимірювання 
теплових величин  КЮФО

05.11.05
Прилади та методи вимірювання 
електричних та магнітних 
величин

 КЮФО

05.11.13 Прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин КЮФО

05.12.02 Телекомунікаційні системи та 
мережі ДБ, КЮФО

05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби 
телекомунікацій КЮФО

05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні 
системи КЮФО

05.12.20 Оптоелектронні системи КЮФО
05.13.03 Системи та процеси керування КЮФО

05.13.05 Комп’ютерні системи та 
компоненти ДБ, КЮФО

Шифр та назва спеціальності Джерело 
фінансування

05.13.06 Інформаційні технології ДБ, КЮФО

05.13.07 Автоматизація процесів 
керування КЮФО

05.13.12 Системи автоматизації 
проектувальних робіт КЮФО

05.13.21 Системи захисту інформації КЮФО

05.13.23 Системи та засоби штучного 
інтелекту КЮФО

05.14.02 Електричні станції, мережі і 
системи КЮФО

05.14.06 Технічна теплофізика та 
промислова теплоенергетика ДБ, КЮФО

05.17.01 Технологія неорганічних речовин КЮФО

05.17.04 Технологія продуктів органічного 
синтезу ДБ, КЮФО

05.17.06 Технологія полімерних і 
композиційних матеріалів КЮФО

05.17.07 Хімічна технологія палива і 
паливно-мастильних матеріалів КЮФО

05.17.08 Процеси та обладнання хімічної 
технології КЮФО

05.22.02 Автомобілі та трактори КЮФО

05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та 
споруди КЮФО

05.23.05 Будівельні матеріали та вироби КЮФО

05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та 
картографія ДБ, КЮФО

05.24.04 Кадастр та моніторинг земель КЮФО
05.27.01 Твердотільна електроніка ДБ, КЮФО

05.27.06 Технологія, обладнання та 
виробництво електронної техніки КЮФО

08.00.03 Економіка та управління 
національним господарством КЮФО

08.00.04
Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)

ДБ, КЮФО

10.02.21
Структурна, прикладна та 
математична лінгвістика (технічні 
науки)

КЮФО

18.00.01 Теорія архітектури, реставрація 
пам’яток архітектури КЮФО

18.00.02 Архітектура будівель та споруд ДБ, КЮФО
23.00.02 Політичні інститути та процеси КЮФО

Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує прийом до докторантури на 2014 рік за рахунок  
Державного бюджету України (ДБ) та за рахунок коштів юридичних  

та фізичних осіб (КЮФО) за такими спеціальностями:

Документи, які вступники подають  
до докторантури

1. Заява на ім’я ректора університету.
2. Подання або лист-скерування:
• подання на ім’я ректора за підписом завідувача ка-

федри, погоджене з директором інституту (на підготовку 
для потреб Львівської політехніки);

• лист-скерування на підготовку у цільовій докто-
рантурі за підписом керівника установи із зазначенням 

джерела фінансування (для працівників сторонніх органі-
зацій).

Для підготовки у докторантурі за рахунок коштів фізичних 
осіб, лист-скерування не подається.

3. Особовий листок з обліку кадрів, з фотокарткою 
розміром 4×6, завірений за місцем роботи.

4. Автобіографія.
5. Список опублікованих наукових праць і винахо-

дів, завірений за місцем роботи, ксерокопії статей.
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 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. № 140648.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Тетяни ПАСОВИЧ. 

6. Медична довідка про стан здоров’я (за формою 
№ 086/у).

7. Копія диплома про здобуття вищої освіти.
8. Копія диплома про присудження наукового ступе-

ня кандидата наук та копія атестата доцента або с. н.с. 
(за наявності).

9. Розгорнутий план дисертації на здобуття науко-
вого ступеня доктора наук.

10. Заява про надання згоди на збір та обробку пер-
сональних даних та повідомлення про права у зв’язку із 
включенням персональних даних до бази персональних 
даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані пере-
даються.

Паспорт та дипломи про здобуття вищої освіти та при-
судження наукового ступеня кандидата наук вступник подає 
особисто.

Прийом документів до докторантури  
до 30 вересня 2014 р.

За довідками звертатися на адресу:  
79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 207; 

телефонувати (032)258-24-84; 258-27-12.
Докладна інформація для вступників розміщена на 

сайті „Наука“: http://nauka. lp. edu. ua/  Підготовка та 
атестація науково-педагогічних і наукових кадрів  Докто-
рантура  Організація прийому.

бібліотека інформує

Доступ до електронних 
ресурсів

До 26 червня 2015 року читачам бібліотеки 
надається доступ до ресурсів електронної 
бібліотеки друкованої періодики PressPoint 
на такі видання: „Вісник господарського су-
дочинства“, „Власть денег“, „Довідник кад-
ровика“, „Економіка України“, „Журналіст 
України“, „Заработная плата“, „Здоров’я 
і довголіття“, „Мандрівець“, „Менеджер 
по персоналу“, „Міжнародний туризм“, 
„Наука и техника“, „Наука та інновації“, 
„Пенсійний кур’єр“, „Радиокомпоненты“, 
„Секретарь-референт“, „Сети и телеком-
муникации“, „Сучасна освіта“, „Українська 
культура“.

Доступ до ресурсів електронної біблі-
отеки PressPoint можливий з будь-якого 
комп’ютера мережі університету за адресою: 
http://presspoint.ua/.

З питаннями та пропозиціями щодо ді-
ючих та організації майбутніх тестових до-
ступів до електронних наукових ресурсів 
звертайтесь:

elresntb@lp.edu.ua; тел.: (032) 258-24-55.

Оксана ЧЕРКЕС,  
завідувач сектора електронних ресурсів  

НТБ Львівської політехніки

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені до-
кументи: 
диплом ВК № 29746184, виданий коле-
джем Львівського Державного інсти-
туту новітніх технологій та управлін-
ня ім. В. Чорновола на ім’я Марухняка 
Романа Андрійовича;
дипломи бакалавра ВК № 18976959 
та спеціаліста ВК № 23635204, видані 
Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Коса Богда-
на Романовича;
диплом магістра ВК № 41924628, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Кри-
сюка Юрія Сергійовича;
залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Басараб Наталії 
Петрівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним лісотехнічним університетом 
України на ім’я Ількович Юлії Ільківни;
студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Ланового Андрія 
Миколайовича;

студентський квиток № 08969204, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Сло-
тюк Світлани Богданівни;
студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Недогонової 
Анастасії Михайлівни;
студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Преподобного 
Юрія Романовича;
студентський квиток № 09603020, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Гука 
Богдана Андрійовича;
залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Кормила Ігоря Ми-
хайловича;
студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Мусійовської Ми-
рослави Володимирівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сеня Ярослава 
Олеговича.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
28 cерпня — „Борітеся — поборете!“ (музична акція-перформанс). 18.00.
29 серпня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
30 серпня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
31 серпня — „Наталка Полтавка“ (опера). 12.00, „Лілея“ (балет). 18.00.
3 вересня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.



ПЕРЕДПЛАТНИЙ  

І Н Д Е К С  
35004


