освітній студентський тижневик
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Боротьба за Незалежність триває
Чи чекають на нас
у Кремнієвій
долині?

5

Ігри економістів,
або Як працює
бізнес

6

„Це — голос наш,
це — пісня,
це — душа “

15
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ваша думка

Які у Вас плани на майбутнє?
Цього року вручення дипломів магістрам і спеціалістам,
через довгі зимові вакації, із
січня плавно перекочувало
у лютий. Деякої буденності
додає те, що саме зараз ремонтують чудову актову залу
головного корпусу, де щороку такі події відбуваються
дуже урочисто. Тимчасовим
„прихистком“ для вчорашніх студентів стала актова
зала першого навчального
корпусу. Іноді випускникам
вручають дипломи у рідних
інститутах. Однак, де б вони
не отримували свої перші перепустки у дорослий
світ, обов’язково приходять
у головний корпус, щоб саме
тут зробити найважливіші
світлини „на пам’ять“, не
оминаючи й університетську
реліквію — усім відомий
„місток Тульє“. І тоді головний корпус, наповнюючись
щасливим сміхом і щебетом
колишніх вихованців, ховає
у своїх старовинних стінах
радісну усмішку: у світ випурхнуло ще одне покоління
майбутніх будівельників,
хіміків, архітекторів, механіків, геодезистів, комп’ютерників, математиків…
Щасливу і радісну подію
у житті цьогорічних випускників затьмарює хіба що
неспокій на сході України, де
їхні однолітки, друзі, батьки,
захищають від ворога свою
державу. Сьогодні складно
передбачити, що чекає цих
молодих людей, які з надією дивляться в майбутнє.
Все залежить від великої
пані — Долі. Проте, ховаючи
десь глибоко неспокій за
майбутнє, вони продовжують
творити своє життя: одружуються, шукають роботу,
беруть тайм-аут перед нею,
чи вже давно працюють
за обраним фахом. Багато
з них так чи інакше знайдуть
роботу на Батьківщині, хтось
працюватиме за кордоном,
але віриться: всі вони з часом на рідній землі творитимуть і розвиватимуть свою
державу.

Вікторія Скоц, магістр Інституту будівництва та інженерії
довкілля:

„Здобуваю другу вищу освіту“
Серед найближчих планів — одруження: через два місяці виходжу заміж. Про роботу ще конкретно не думала, бо здобуваю
другу вищу освіту у Львівському національному аграрному
університеті, що в Дублянах: освоюю землевпорядкування.
Думаю в майбутньому пов’язати своє життя не стільки з будівництвом, скільки з документами. Хоча життя — непередбачуване.
Микола Коваль, спеціаліст Інституту будівництва та
інженерії довкілля:

„Роботу знайшов ще під час навчання“
Чудово, що ми отримали дипломи, які дають нам путівку
в життя. Правда, радість від цієї події псує неоголошена війна
з нашим північним сусідом. Та маю тверду надію, що все у нас
буде добре. Я вже працюю за фахом. Роботу знайшов ще під
час навчання, яку успішно поєднував із здобуттям освіти. Вона
мені подобається, збираюся там підвищувати свій професійний рівень. Хотілося б також, щоб і мої друзі найближчим часом знайшли своє місце у житті.
Роман Верхола, спеціаліст Інституту енергетики і систем
керування:

„Планую згодом відкрити свою фірму“
У Політехніці здобув спеціальність „Електричні машини
і апарати“. Мені пощастило відразу по завершенні навчання
влаштуватися на роботу. Працюю на посаді головного механіка. Надалі планую упродовж життя здобувати нові знання,
навички, адже хотів би, коли в країні все стабілізується, відкрити свою фірму, в якій теж працював би за фахом.
Руслан Миколин, магістр Інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології:

„Наразі відпочиваю“
У Політехніці здобув фах із захисту інформації. Наразі відпочиваю, далі буду шукати роботу зі спеціальності, хоча багато
залежить від того, чи буде мир в Україні. Загалом, студентом
я був десять років, чотири з яких навчався в коледжі, тому планую й надалі займатися самоосвітою. Зараз підтягую свої знання з англійської, якщо не знайду роботи вдома, спробую щастя за кордоном.
Роман Ловицький, спеціаліст Інституту комп’ютерних наук
та інформаційних технологій:

„Працюю програмістом у Європі“
Я здобув вищу освіту на кафедрі систем автоматизованого проектування. Ще під час навчання більше двох років поєднував
навчання з роботою. За цей час здобув добрі теоретичні знання
і практичні навички, що дозволило мені знайти роботу програміста у Європі. Діапазон моєї роботи поширюється на Польщу
і Німеччину. Роботою задоволений і наразі додому повертатися не планую.
Міркувала та опитувала Катерина ГРЕЧИН
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горизонт-2020

Співпраця між наукою і бізнес-структурами
роректор з наукової роботи професор Наталя Чухрай започаткувала зустрічі науковців Львівської
політехніки і наукових колективів
підприємств Львова, щоб залучити
їх до спільної наукової роботи над
дослідженнями за європейською
програмою „Горизонт-2020“.

Конструктивний діалог відбувся
19 лютого у конференц-залі Львівської
політехніки. На зустріч до політехніків завітали представники правління
концерну ПАТ „Концерн „Електрон“,
заводів „Електрон“ та „Електронпобутприлад“, НВП „Карат“, СП „Сферос-Електрон“ й підприємства „Львівелектротранс“.
Відкриваючи зустріч, проректор
з наукової роботи Наталя Чухрай
відзначила, що зустріч відбулася
з кількох причин: концерну ПАТ
„Концерн „Електрон“ треба переорієнтовуватися на європейські ринки,
розвивати внутрішній ринок України,
використавши при цьому прогресивні
науково-технічні розробки науковців

| Світлина Катерини Гречин

П

Політехніки, шукати разом з ними
нові вектори розвитку. Через різке
зростання і коливання курсу валют
стає невигідно купувати за кордоном комплектуючі деталі, технології
тощо. Це чудова нагода для підприємців і науковців виправити ситуацію,
запропонувавши ринку свої, значно дешевші розробки. Крім цього,
спільно можна долучитися до наукових розробок і створення військової
техніки для фронту, адже держава
виділила на армію величезні кошти,
частина з яких могла б піти на науку.

З тематикою та напрямами
досліджень програми ЄС „Горизонт-2020“ гостей ознайомила
завідувач галузевої лабораторії
міжнародного науково-технічного співробітництва університету
Галина Лазько. Своїми доробками
у різних галузях поділилися науковці Політехніки.
Загалом, під час зустрічі сторони
домовилися про співпрацю та вихід
на міжнародні і внутрішні проекти
тощо.
Катерина ГРЕЧИН

сесія

Шансом скористалися не всі
К
оли вийде це число тижневика, у студентів, які успішно
склали сесію, вже четвертий день
триватиме другий семестр.

В коридорах кафедри прикладного
матеріалознавства та обробки матеріалів на лавках сиділи студенти,
які гортали конспекти. Одні чекали
своїх викладачів, щоб проконсультуватися з ними стосовно наступного
іспиту, інші вже сиділи в аудиторіях і зосереджено скрипіли ручками,
даючи письмові відповіді на екзаменаційні запитання. В одній з аудиторій іспит з дисципліни „Термічна
обробка“ у третьокурсників приймав
доцент Едуард Плешаков.
— Наша кафедра готує студентів двох напрямів підготовки: з інженерного матеріалознавства і ливарного виробництва, — говорить
Едуард Іванович. — Я вже прийняв
один іспит з дисципліни „Механічні
властивості та конструкційна міцність матеріалів“ у бакалаврів-чет-

вертокурсників. На жаль, добрими
успіхами студентів похвалитися
не можу, бо вони не скористалися
можливостями канікулярного періоду. Група третьокурсників, яка
складає сьогодні, значно сильніша,
має вищий рівень знань. А все тому,
що в групі є чимало тих, хто добре
вчиться упродовж семестру. Саме
вони „підтягують“, заохочують до
здобуття знань своїх однолітків.
Відповідно й оцінки на іспиті вони
отримають значно кращі.
Едуард Іванович, який вимагає
від своїх вихованців систематичної
підготовки, вважає, що для багатьох
студентів добрим стимулом був модульний контроль, який змушував
їх під час семестру працювати і навіть отримати добру екзаменаційну
оцінку за його результатами. Тим же
студентам, які не мають достатньої
мотивації для навчання, і модульний
контроль не допомагає. Дуже багато
залежить і від викладача, який вміє
зацікавити своєю дисципліною, що

додатково може стимулювати студентів до її вивчення.
Двома поверхами вище, на кафедрі автоматизації теплових і хімічних процесів юрмилися магістранти кафедри неорганічних речовин
Інституту хімії та хімічних технологій, які напередодні склали іспит
з автоматичного регулювання та
управління технологічними процесами. Цього дня вони захищали свої
роботи на усній компоненті. Дівчата
занурилися у свої конспекти, а єдиний хлопець Ігор Калита, який уже
„відстрілявся“, тішиться, що одним
предметом на іспитах стало менше.
Розуміє, що міг захистити оцінку
значно краще, бачить свої прогалини. Цей предмет для магістрів абсолютно новий, на нього відведено не
так багато часу, тому й не встигли
повністю осилити його, вважає хлопець. І хоч викладачі намагаються
передати молоді якнайбільше знань,
Закінчення на 4 с. m
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коротко

Бути випускником
Політехніки — почесно

Репозитарій Львівської
політехніки посідає перше
місце в Україні у рейтингу від Webometrics. За
результатами січневого
Ranking Web of Repositories
електронний науковий
архів вишу лідирує серед
36 українських репозитаріїв, у світовому рейтингу —
198-й з 2154.

В

актовій залі першого
навчального корпусу 19
лютого відбулося вручення
дипломів магістрів і спеціалістів
випускникам Інституту будівництва та інженерії довкілля.

З успішним завершенням навчання
молодих людей у мантіях і конфедератках привітав проректор з науково-педагогічної роботи Олег
Давидчак. Він висловив надію, що
знання, отримані в університеті,
допоможуть цьогорічним випуск
никам знайти гідне місце на ринку
праці, реалізувати в майбутньому свої
проекти, збудувати гарні споруди, побажав дальшої плідної і творчої роботи.
Випускників інституту, а тепер ще
й своїх колег привітали директор ІБІД
професор Зіновій Бліхарський й декан
базової вищої освіти доцент Петро Холод. Вони відзначили, що, не зважаючи
на війну в Україні, не могли відкласти
вручення дипломів, адже кожній молодій людині треба влаштовувати своє
професійне й особисте життя. Нагадали, що у кожного з них ще будуть не
одні іспити, але всі „повинні пам’ятати, що бути випускником Політехніки — почесно“. Попросили не забували
альма-матер, розповідати про свої здобутки, бо „нам буде приємно, що наша
праця не пропала“.
Почесний професор інституту Богдан Гнідець, у притаманному йому
гуморі, у віршованій формі привітав
з початком трудової діяльності не лише

випускників, а й викладачів, бо вони
„засівали і засівають добре зерно“.
Від імені випускників Катерина
Гичка подякувала своїм викладачам
і наставникам за науку і щире ставлення до вихованців:
— Ми прийшли до вас дітьми, „зеленими“, недосвідченими екс-школярами.
Завдяки вашій плідній праці можемо нині
гордо називатися не лише політехніками,
а й порядними людьми. Ви розвинули
у нас патріотизм, шляхетність та культуру, відкрили дорогу до сучасного наукового світу, за що ми вам щиро вдячні.
Того дня було вручено 303 дипломи: 78 магістрам та 126 спеціалістам
денної форми навчання і 62 магістрам
та 67 спеціалістам заочної форми навчання. Дипломи з відзнакою отримало
47 магістрів і 25 спеціалістів. Четверо
магістрів планують продовжити навчання в аспірантурі.
Катерина ГРЕЧИН

сесія

Шансом скористалися не всі
m Закінчення. Початок на 3 с.

але, на жаль, не бракує тих, хто не готовий сприймати щось нове.
Доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Ганна Крих,
яка чекає дівчат на усну компоненту,
також погоджується з тим, що довгі
канікули — не на користь студентам.
Хотілося б кращих результатів, адже
переважна більшість магістрів йде на
іспити, бо хоче поліпшити свою оцінку, — каже Ганна Ярославівна. — Я ро-

зумію, що мій предмет — не головний
для хіміків та й часу на нього було відведено не так багато. До того ж, щоб його
зрозуміти, треба добре знати математику й фізику. Тому, очевидно, він їм так
важко дається. Та нині неможливо обійтися без сучасних хіміко-технологічних
процесів, адже всі технології оснащені
засобами автоматизації. Без керування
процесами сучасне виробництво взагалі неможливе. Це студенти мають добре
усвідомити.
Катерина ГРЕЧИН

Стартував Всеукраїнський
конкурс „Інноваційний
прорив-2015“. Цьогоріч
компанія Global Management
Challenge Ukraine запрошує до участі розробників
проектів у таких категоріях:
ІТ, телекомунікації та засоби
зв’язку; засоби боротьби
з дезінформацією та зміцнення ролі соціальних медій
у розв’язанні суспільних
проблем; енергоощадні та
„зелені“ технології, а також
технології і розробки для
сил АТО. Подати заявку можна до 12 березня.
Виші і бізнес: курс на зближення. Реформа освіти в Україні
передбачає залучення роботодавців до формування
навчальних програм вишів,
обов’язкове представлення
у Національному агентстві із
забезпечення якості вищої
освіти, розвиток зв’язків бізнесу й науки, зокрема у сфері
прикладних розробок, йшлося
під час прес-конференції „Бізнес і університети: новий етап
співробітництва у 2015 році“. На
22 жовтня запланований ІІІ Форум „Бізнес та університети“,
що буде присвячений партнерству бізнесу, вишів і влади.
В управління МОН передано аграрні виші. Загалом
це понад 120 навчальних
закладів або їхніх структурних підрозділів, в тому
числі 18 аграрних університетів й академій. Відповідне
розпорядження прийняв
Кабмін України.
Онлайн-курси з підготовки
до ЗНО. Масові безплатні
курси від Prometheus і „Освіта–онлайн“ можна знайти на
http://prometheus. org. ua/zno.
За матеріалами інформагенцій
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Найновіші „прориви“

П

ід час круглого столу, що відбувся у рамках
Всеукраїнського конкурсу „Інноваційний прорив-2015“, його учасники ділилися інформацією
про нові розробки та дискутували. У розмові взяли
участь представники провідних компаній, волонтерства, студентів.

Нові виклики
Цього разу йшлося власне
про актуалізацію сьогоденних потреб суспільства
та їхнє задоволення за допомогою ІТ-технологій. За
словами засновниці конкурсу „Інноваційний прорив-2015“ Анни Дегтеревої, ця подія, попри воєнні
виклики сьогодення, є своєрідним інструментом формування інноваційного потенціалу країни. Засновник
Львівського Startap Club
Ростислав Чайка розповів
про розвиток ІТ-напрямку
у нашому місті та загалом
на Львівщині, зокрема наголосив, що наші розробники
ігор входять до трійки-п’ятірки найсильніших. До
слова, сьогодні гра — вже
далеко не розвага, а ціла
наука, де не обходиться без
психології і маркетингу.
Йшлося і про енергоощадність. Скажімо, експерт
Львівського інституту пасивного будівництва Олексій Яцків ознайомив присутніх із новітніми принципами, дотримуючись яких
можна суттєво заощадити
витрати енергії і зберегти
тепло, розповів про будинки, в яких уже близько десяти років діє альтернативна
система енергоощадності.
Отож, фахівці переконалися у результативності тих
втілень. Коли ж зайшла мова
про підготовку інженерів
з енергоощадності у Львові,
то справжня дискусія розпалилася між директором ІКНІ
Львівської політехніки Миколою Медиковським і Олексієм Яцківим, який переконаний, що таких фахівців
у нашому місті не готують,

а менеджери-енергетики,
яких випускає Політехніка,
це далеко не ті, кого потребує енергетичний ринок.
Обговорення впроваджень у транспорті Львова
подекуди виходило за межі
тематики, адже з розмов
про систему GPS-навігації
і нововведень з інформування пасажирів про рух
електротранспорту учасники дискусії легко перейшли до критики нової
транспортної системи, що
діє у нашому місті.
Позаяк цей рік приніс
Україні воєнні випробування і, відповідно, нові потреби, то інноватори працюють над розробками для
фронту. Від прес-секретаря українсько-ізраїльської
компанії ALYaR Robotic Ltd
Людмили Кочеджи присутні дізналися про розробку
безпілотного робота для
спостереження за кордоном
держави. Загалом до втілення технологій у військові
розробки потрібно докласти ще багато праці. За словами представника волонтерства Тараса Родзевича,
щоб оперативно реагувати
на потреби фронту і вчасно
їх задовольняти, волонтерський рух потребує єдиного
координаційного центру.

У Кремнієвій
долині діють
швидко й рішуче
Кремнієва долина — регіон у Каліфорнії (США), де
зосереджено багато високотехнологічних компаній. Чи чекають там українських комп’ютерників,
біотехнологів, програмістів? Якими фаховими

рисами необхідно володіти, щоб туди потрапити?
І чого може навчитися наш
фахівець у Кремнієвій долині? Про це розповіла
у своєму майстер-класі
Анна Дегтерева.
— Кремнієва долина
дає багато можливостей,
однак потрапити туди
може далеко не кожен, —
застерігає Анна на початку розмови. — Скажімо,
там дуже поширені ви
віски #NoRussians. Це
означає, що в Кремнієвій
долині не знаходять себе
фахівці з радянським типом мислення. Там навіть
переконані, що люди зі
сходу не здатні на швидкість і якість у роботі, що
їх треба надихати, давати
команду тощо.
— Що повинен привезти зі
собою фахівець, аби не лише
втриматися в Кремнієвій
долині, а й набути для себе
чогось нового?
— Насамперед ідеї, вміння їх втілювати і мати добру команду, адже яким би
кваліфікованим ти не був,
сам усе не реалізуєш. Діяти треба просто, швидко
і рішуче. Наші люди часто
витрачають час на такі собі
„доколупування“ в дрібницях. А це не лише зайве,
а й негативно позначається
на роботі, бо за втрачений
час можна зробити значно
більше, а якщо виявиться,
що якихось дрібниць ми не
допрацювали, то їх легко
надолужити, адже працюємо на результат.
— І завжди треба ставити
собі конкретні завдання?

— Так. Завдання і запитання про те, куди йдемо
і навіщо. Мій улюблений
вислів —„Перемога любить підготовку“. Однак
готуватися треба швидко,
просто, не вишукувати
ускладнень. Також важливо розуміти ринок і мати
конкурентів, бо без них
неможливий ні наш розвиток, ні поступ у справі.
— Якими рисами повинен
володіти фахівець, який
хоче потрапити до Кремнієвої долини?
— Насамперед бажанням
пізнавати і вчитися нового. Бо в нас люди часто помилково думають, що їхнє
навчання завершується
в університеті. Ні! Вчитися
треба завжди. Брати участь
у конференціях, спілкуватися з цікавими людьми,
вести діалоги в блогах,
писати статті. Що ж до
викладу інформації, то це
слід робити коротко, бо
довгих монологів зазвичай ніхто не має часу читати. Тобто є речі, які ми
можемо змінити в собі,
адже навколо — так багато
можливостей. А наше мислення повинно працювати
на результат.
Наприкінці розмови
Анна Дегтерева наголосила, що у Кремнієвій долині
не цікавляться, звідкіля ти.
Кожен, хто туди приїздить,
повинен пропонувати себе,
свої вміння і можливості.
А привезти звідтіля можна
дуже багато. Це насамперед досвід, нове бачення
і зміну власного фахового
світогляду.
Ірина МАРТИН
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В

економістів теж бувають чемпіонати — бізнесові. У грудні 2014-го на базі ІНЕМ Політехніки
відбувся бізнес-чемпіонат у форматі навчальної ділової гри Business Development Game
(розробник Diamond FMS BV). Найприбутковіше виробництво морозива вдалося „організувати“
студентам-четвертокурсникам кафедри обліку та аналізу ІНЕМ

Як насправді працює бізнес
Захід організували Колегія та профбюро студентів ІНЕМ і компанія
Diamond FMS BV. Студенти —16 команд, з усіх кафедр ІНЕМ — мали
створити власний виробничий бізнес, детально продумавши всі аспекти, від розміщення будівлі до
кадрових питань і аналітики. Найкраще впорались „Ажурні експерти“ (від ажур, що означає
виконання обліково-розрахункових операцій та
робіт у встановлені терміни): Олена Молоткова,
Юлія Козевич (група ОА44), Ольга Логін, Христина Рішко (ОА-42), а також
представник бізнесу Тарас
Партина і від кафедри ОА
доцент Олег Височан.
Перед початком роботи „ажурні експерти“ не
зовсім знали, чого очікувати, стартували, пригадують, дуже спокійно
порівняно з іншими командами, але потім ввійшли в азарт.
Це настільна гра, складається з семи
кроків, на кожному етапі учасники
мали приймати конкретні рішення
щодо організації виробничого процесу, логістики тощо.
— Нашим завданням було організувати виробництво морозива. Всі
мали однаковий капітал, але кожна
команда розробляла свою стратегію. Перший крок стосувався будівлі: орендувати, купувати?.. Далі
вирішували, що саме закуповувати
для виробництва і в якій кількості, як
набирати працівників і яких саме, як
забезпечити транспортування продукції і т. д. Кожен з команди подавав свою пропозицію, і вже всі разом
думали над найкращим варіантом, —
розповідає Юлія Козевич.
— Своє морозиво ми планували продавати по Україні, відвозили
в кілька міст. Нам треба було визначити, куди саме вигідно його постачати, щоб отримати якнайбільший
прибуток. Переможця гри якраз
і визначали за величиною прибутку.
Спочатку, за розрахунками, через
три роки, лідирувала інша команда,

але після підбиття підсумків з’ясувалось, що через 5 років саме наше
виробництво матиме найбільший
прибуток, — каже Олена Молоткова.
Команду-переможця визначили
з допомогою спеціального програмного забезпечення, призначеного
для оцінювання конкретних фінансово-економічних показників. Тоб-

то все було максимально об’єктивно
і прозоро, людський чинник відсутній. Експертну оцінку результатів
і їх інтерпретацію провів голландський фінансовий консультант, власник Elsman International Consultants
B. V. Бернард Елсман. Це консалтингова компанія, яка зокрема надає послуги у сфері стратегічного
менеджменту; її програмі продукти
дозволяють підприємствам оцінити
свої показники, потенціал, місце на
ринку, розповідає Олег Височан. Викладач пояснює, чим корисні в навчанні ігрові методи:
— У нашому інституті — ІНЕМ —
використовуються ігрові методи, це
не є для нас ноу-хау. Якщо говорити
про окремі дисципліни, то там в основному студентам видається певний кейс, який вони опрацьовують
(або індивідуально, або колективно) і вкінці порівнюють отримані
дані з оптимальним результатом.
Цього разу, з діловою грою Business
Development Game, було дещо по-іншому. По-перше, змагалося багато
команд — відчувався елемент конкуренції, дух змагань, що не завжди

є на лекційних чи практичних заняттях. Ще один момент: під час обговорення результатів гри кожна команда могла побачити, які помилки
допустила у ході прийняття рішень.
Плюс: максимальне наближення до
поточних реалій бізнес-середовища, в якому функціонують підприємства. Була обмеженість в часі (на
кожне рішення команда
мала 5–10 хв), у віртуальних фінансах (було виділено певну суму коштів для
відкриття підприємства,
логістику і т. п.). Приймаючи рішення, учасники команди мали за короткий час
дійти консенсусу. Рішення взаємозв’язані, і якийсь
неправильний крок потім
у процесі доводилось виправляти. Тобто йдеться
про відповідальність. Студенти відчули, наскільки
це їхнє — розробляти стратегічний план, приймати
ефективні рішення. У навчальному
процесі цього немає, бо він все-таки
більше орієнтований на теоретичні
засади.
Практична складова гри особливо
сподобалася студентам ІНЕМ. Найбільші труднощі, кажуть, були пов’язані з тим, що гру вели англійською:
якби не це, деякі команди видали б
на-гора кращий результат, припускають переможці. Крім сертифікатів
про участь, за своє успішне морозиво
„Ажурні експерти“ отримали книжки Стівена Кові „Сім звичок найефективніших людей“. При нагоді не
проти ще попрактикуватись у створенні бізнесу. Юля зауважує:
— Участь у діловій грі й аналіз
результатів нашої роботи показали,
як насправді працює бізнес: трохи
помилився, і все — проблеми… У такій грі ти можеш випробувати себе:
чи готовий у майбутньому відкрити
свою справу, які загалом можливості є, як певну суму грошей для реалізації конкретної мети використати
максимально ефективно.
Ірина ШУТКА
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EdEra — альтернативна реформа освіти
Н
арікати на те, що у школах та вишах нам викладають предмети нецікаво, —
це ми можемо! Але запропонувати щось ефективніше, й тим більше втілити
свій задум у життя наважуються одиниці. Серед них — студент магістратури
радіофізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, автор ідеї та керівник
проекту EdEra, що допомагає учням підготуватися до ЗНО онлайн, Ілля Філіпов.

— Я вчуся добре, встиг
попрацювати в Інституті
фізики НАН України, маю
наукові публікації, але
в аспірантуру не піду, —
каже хлопець. — До 3 курсу я втомився від освітніх
реалій нашої країни, бо
перестав розуміти, навіщо
ті знання, яких вимагають.
Закінчивши 5 онлайн-курсів західних вишів, вважаю,
що вони дали мені більше,
ніж університет. Перший
курс „Circuits & Electronics“
від Массачусетського технологічного інституту я закінчив з оцінкою „А“ три
роки тому. Мене вразив їхній підхід до викладання,
бо, щонайперше, я розумів,
як використати отриману
інформацію. Проте мої,
також занепалі духом, однокурсники новину про
онлайн-курси сприйняли
мляво. Сашко Оленєв —
єдиний одногрупник, який
пройшов зі мною той курс.
Згодом Ілля зрозумів,
що відсутність ентузіазму — це верхня частина
айсберга. А внизу — наш
досвід поганого викладання в школах і вишах, який

ототожнюємо з навчальною дисципліною. Тобто
якщо нам погано викладають предмет, у більшості
студентів не виникає думки
шукати інформацію деінде,
щоб довчитися. Ми робимо
поспішний висновок, що не
той факультет вибрали, що
нам бракує розуму…
— Ми зі школи загнані в рамки старих шаблонів. Нас навчають певних
способів, але основне —
розв’язати реальне завдання. За логікою новаторів,
не так уже й важливо, як
ви це зробите. Тому якісні
онлайн-курси — на часі.
Я кілька років був репетитором для школярів та студентів, тож вирішив, що
варто почати зміни з „перехідного мостика“ — підготовки до ЗНО. EdEra створена для того, щоб кожен
першокурсник знав: якщо
він стикається з проблемою
тісних рамок, варто шукати інформацію поза ними.
Я з дитинства звик, що все
має бути справедливо. Тому
мені дуже прикро, що країна з такими розумними
людьми, з такими багатими

природними ресурсами, не
вміє усім цим користатися.
Я хочу це змінити, — впевнено говорить Ілля.
EdEra „розшифровується“ як Еducation Era, а гасло у її творців: „Змінюємо
освіту вже зараз“. Для цього вони за менше, ніж рік,
створили онлайн-курси та
власні книжки для підготовки до ЗНО (кажуть, та
література, яка є на ринку,
написана для вчителя, але
аж ніяк не для учня). Наразі на платформі ed-era.com
7 предметів: українська
мова, математика, історія
України, фізика, географія,
біологія та англійська. Повний курс для кожного з них
складається з 4 частин, які
тривають по 6 тижнів. До
онлайн-курсу EdEra належать інтерактивні лекції
(короткі відео), конспекти,
домашні завдання, іспити
та „сторінка прогресу“, на
якій формується остаточна оцінка. Спілкуватися та
обговорювати проблемні питання з іншими студентами або викладачами
можна на форумі. Загалом
у повному курсі — близько
80 годин відеоматеріалів,
майже 4 тисячі авторських
завдань, більше 500 сторінок конспектів. Усе це
рецензували науковці найбільших українських вишів.
Їхні імена вказані на сайті.
— Наша програма абсолютно нова, і ми пояснюємо, як практично використати знання. Усі матеріали
для курсів створюють молоді фізики, математики, програмісти, філологи, які водночас працюють у престижних компаніях. Наприклад,
математику в нас викладає
менеджер освітніх програм

Intel в Україні та СНД Сашко Оленєв. Самі пишемо
конспекти та книжечки, які
незабаром вийдуть друком,
влаштовуємо й знімаємо
експерименти. Відеолекції
дозволяють кардинально
змінити формат викладання. Наприклад, у курсі з географії після теоретичної
частини учень „опиняється“ в Лісабоні, де португальці розповідають про
мореплавця Вашку да Гаму.
Викладачі EdEra не авторитарні. Згадайте 1 вересня.
Це — день погроз. Не робитимете домашні завдання, — отримаєте двійку! Не
будете ходити на пари, —
не бачити вам заліку та
іспиту! Замість того, щоб
показати вражаючий експеримент, розповісти цікавий
факт, щоб зацікавити, нам
погрожують, викликаючи
у відповідь спротив. На
EdEra такого нема, — запевняє її керівник.
Від 25 лютого цього року на сайті проекту
можна зареєструватися
на безкоштовну частину
курсів з фізики, історії та
математики. Але загалом
навчання з EdEra буде
платним. Кожен 6-тижневий курс коштуватиме від
200 гривень. Оплата, вважає Ілля, — мотиваційний
ключик і стимул до двосторонньої відповідальності.
Не буде її для громадян із
пільгових категорій та переселенців зі сходу.
У майбутньому творці
EdEra обіцяють створити
професійні онлайн-курси
для вищої школи. А тепер
уже ведуть перемовини
з приватними школами
щодо перевернутих класів,
в яких всю теорію та тести
школярі зможуть отримати
наперед у мережі, а в класах
будуть виконувати тільки
практичні завдання.
Анна ГЕРИЧ
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анотація від автора

Найновіші дані і технології —
для геодезистів
„А
ерокосмічні знімальні системи“ — підручник, який
минулого року переміг у конкурсі найкращих видань Львівської політехніки у відповідній
категорії. Книжка пропонує
інформацію про найновіші технології в галузі дистанційного
зондування Землі, — розповідає
її співавтор професор кафедри
фотограмметрії та геоінформатики Христина Бурштинська.

— У другій половині, а особливо наприкінці минулого сторіччя почали активно впроваджувати цифрові
методи у різні галузі, зокрема галузь
дистанційного зондування Землі
(тобто спостереження її поверхні
авіа- та космічними засобами зі знімальною апаратурою). Так, розвивались пристрої для отримання зображень і даних про земну поверхню, на
основі яких створюють топографічні,
спеціальні карти, розв’язують різноманітні прикладні задачі. Велику
частину традиційних геодезичних
робіт нині виконують з допомогою
новітніх методів і технологій. Стрімким є розвиток космічних знімальних
систем: вони дозволяють отримувати просторове розрізнення (тобто
найменший лінійний розмір об’єкта,
який можна розрізнити на місцевості) півметра і менше, а це важливо
для створення кадастрових карт і планів, прокладання газотранспортних
ліній, дослідження стану лісів, морських акваторій і шельфів тощо. Інформація, отримана методом дистанційного зондування з використанням
аерокосмічних знімальних систем,
є базою для створення цифрових моделей місцевості, моніторингу довкілля і природних ресурсів Землі.
Універсальної системи, яка давала б
інформацію в усіх ділянках електромагнітного спектра, не існує. Є різні
види систем, які дають інформацію
різної точності, різних видів. Наприклад, деякі радіолокаційні системи
дозволяють отримати „підземну“ інформацію, лазерні — „підводну“ (для
створення карт морського дна).
Особливості цих знімальних
систем і вивчають наші студенти.
Загальний курс „Дистанційне зон-

дування Землі“ викладаємо на бакалавраті третьокурсникам усіх спеціальностей. А на магістерському
рівні студенти спеціальностей „Фотограмметрія та дистанційне зондування“ та „Геоінформаційні системи і технології“ мають семестровий
курс, лекції і лабораторні роботи.

— Появі підручника передував однойменний посібник (2010 року). В чому
особливості підручника?
— Порівняно з посібником у підручнику ми дещо скоротили обсяг матеріалу про фотографічні системи, які
тепер не використовуються; залишили хіба ті зразки, які є в ужитку. Ширше подаємо матеріал, що стосується
новітніх систем (переважно американських, Європейського космічного
агентства, адже щороку запускають
декілька супутників із різними знімальними системами). Також є більше інформації про оптико-електронну, інфрачервону і радіолокаційну
апаратуру, яку встановлюють на
безпілотних літальних апаратах (це
важливо зокрема у військовій сфері),
про інфрачервоні системи, конструкції й можливості яких суттєво поліпшились. Зосередили увагу на радіолокаційних системах: знімання з їх
допомогою нині широко використовується, має низку переваг (знімати
можна в будь-яку пору дня, через тумани, хмарне покриття тощо), дозволяє створювати докладні цифрові
моделі рельєфу. Розробка навчального матеріалу підручника виконана
за підтримки програми „Темпус“ ЄС.
Наша кафедра (ФГІ) намагається
впроваджувати в навчальний процес
найновіші методи і технології. За
сприяння директора Інституту геодезії Корнилія Романовича Третяка і завідувача кафедри Олександра Людомировича Дорожинського ми придбали потужну збірку різних космічних
і аерознімків та спеціальне програмне
забезпечення для їх опрацювання. На
цій базі наші студенти вчаться розв’язувати прикладні задачі. Наприклад,
завдяки лазерному зніманню можна
отримати конкретні дані про руйнації
і збитки, завдані повенями чи землетрусами (якщо порівняти зображення місцевості до і після катаклізму).

Є й інші напрями
для роботи: дослідження ерозійних процесів, інвентаризація лісів,
зміну русел рік. Ми, наприклад, моніторимо річки Дністер і Тиса. Моніторинг Тиси за сто років — від австрійської карти 1901 року до нинішніх
днів — свідчить, що в деяких місцях
її зміщення сягають кілометра. Власне, для кожної задачі використовують
знімки певного просторового розрізнення і отримані певною апаратурою.
До таких прикладних завдань студенти
підходять із великим зацікавленням;
їх дипломні проекти не схоластичні,
а живі. Крім цього, опрацьовувати космічні зображення дуже цікаво.
— А чи є в Україні схожа до Вашого підручника навчальна література?
— Саме такого типу нема. Є загальний підручник із дистанційного зондування, виданий у Києві.
Також студенти досі користуються
підручником мого авторства „Аерофотографія“ (1999), де фактично викладено основи дистанційного зондування. На цю тематику загалом,
а в інтернеті зокрема, є дуже багато
англомовної літератури.
— Хто, крім Вас, доклався до написання відзначеної книжки?
— Співавтор підручника — Сергій
Арсенійович Станкевич — фахівець
дуже високого рівня. Він працює
в Науковому центрі аерокосмічних
досліджень Землі ІГН НАН України,
де виконують масштабні проекти, наприклад, з моніторингу змін клімату,
використання безпілотних апаратів
для знімання. Вчені Центру спільно
з японськими колегами займаються
опрацюванням зображень забрудненої радіонуклідами території внаслідок аварії на Фукусімській АЕС (є відповідний досвід вивчення Чорнобильської зони). А ось один із підрозділів
підручника — „Батиметрія“ — написав аспірант кафедри ФГІ Андрій
Бабушка, який займається опрацюванням лазерних зображень і саме
готується захищати кандидатську
дисертацію на цю тематику.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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коротко

Допомога армії — справа кожного

Форум громадськості „Україна в умовах неоголошеної війни з Росією“, який
відбувся у Львові 22 лютого,
порушив чимало нагальних
питань. Окрім очільників
міста та області, представників львівської інтелігенції,
на форум завітав міністр
інформаційної політики
України Юрій Стець, який
розповів про інформаційну безпеку в умовах війни.
Цікаві промови виголосили
також член Національної
спілки письменників України Михайло Косів та професор ЛНУ ім. Івана Франка
Іван Вакарчук. У форумі взяв
участь ректор Львівської
політехніки Юрій Бобало.

Дорогі політехніки, студенти і викладачі!
Вже близько року кривавий московський режим поливає нашу землю смерчами і градами, сіє смерть і руїну. В цій
священній для України війні, обороняючи нашу землю, нашу свободу, гинуть
найкращі.
Ця виснажлива для України війна —
справа не тільки героїчних воїнів, Президента, Парламенту, відчайдушних
волонтерів, це справа кожного з нас.
За минулий, може, найважчий у новітній історії України рік, Політехніка на допомогу героям Євромайдану,
Українській армії та родинам загиблих
зібрала близько мільйона гривень.
Не втішаймось хистким перемир’ям
і продовжуймо робити добровільні по-

жертви на потреби Української армії,
зокрема тих політехніків, які поповнили її лави, для допомоги покаліченим
нашим бійцям і дітям героїв, які залишилися сиротами.
Збір коштів проводиться у підрозділах Університету з подальшим
переданням їх в ауд. 237 головного
корпусу скарбникові „Просвіти“ Ользі Мацейовській. Про використання
пожертв ми регулярно подаємо звіти
в „Аудиторії“ та на сайті Львівської
політехніки.
Разом ми переможемо!
Слава Україні!
Рада Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки

рада інформує

Політехніки підтримують
українських військових
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лютого відбулося перше
в цьому році засідання Ради
Товариства „Просвіта“ Львівської
політехніки.

Передовсім просвітяни погодили ініціативу ректора Львівської політехніки
професора Юрія Бобала та голови „Просвіти“ професора Христини Бурштинської про необхідність продовжити збір
коштів на допомогу Українській армії,
пораненим бійцям і родинам полеглих
героїв. Зокрема в рамках обговорення
дійшли до спільного рішення, що через
сьогоднішню економічну скруту найкраще збір допомоги проводити в декілька етапів. Також зібрані кошти запропонували розділити в два так звані
фонди: частину грошей спрямовувати
на допомогу одній із бригад чи рот, де
служать політехніки, а ще частину — на
допомогу пораненим бійцям та сім’ям
загиблих героїв.
Важливою складовою цього зібрання став також звіт про витрати раніше
зібраної допомоги. Отож за весь час організованої допомоги політехніки пожертвували 876 223 грн. З цієї суми вже
використали 839 950 грн. і, відповідно,
залишилося 36 273 грн.
Найбільшу суму затратили на
підтримку купівлю бронежилетів

для українських прикордонників
(280 000 грн.), рації (2000 грн.). Тепловізори для батальйону „Айдар“
коштували 10 250 грн., на купівлю
автомобіля для військових витратили 12 000 грн., а також — апарат для штучної вентиляції легень
bellavista1000 (245 200 грн.).
Допомогу від політехніків також
отримала 31 сім’я загиблих, поранених та переселенців (здебільшого по
10 000 грн.). Зокрема на лікування
пораненого випускника Політехніки Володимира Вінярського виділили
20 000 грн. На закупівлю перев’язувальних матеріалів та інші потреби для
шпиталю витратили 10 000 грн., а на
аптечки для солдатів — 5000 грн. Окремо виділили 10 000 грн. на купівлю
необхідних речей для 80-ї та 24-ї аеромобільних бригад.
Ще одним питанням, яке обговорювали на засіданні „Просвіти“, стало відзначення Шевченківських днів
у Політехніці. Тож традиційний студентський конкурс читання Шевченкових творів відбудеться 5 березня,
а Шевченківський вечір збере глядачів
10 березня в актовій залі першого навчального корпусу.
Наталія ПАВЛИШИН

„Біль України є початком
болю всього людства.
Якщо людство сьогодні не
зуміє зупинити вбивчу руку
агресора, завтра вона може
посягнути на будь-яку іншу
державу“, — такими словами звернувся Глава УГКЦ
Блаженніший Святослав
(Шевчук) до вірних, які
прибули з різних частин
Італії до Рима на молитву за
Україну. Архієрейська божественна літургія відбулася
в папському соборі Санта
Марія Маджоре в рамках
паломництва єпископів
Синоду УГКЦ до гробів Верховних Апостолів. У своїй
проповіді Глава УГКЦ також
наголосив, що „якщо світова спільнота буде байдужою
до подій в Україні, завтра це
може трапитися у будь-якій
іншій країні“.
Юрій Тандіт, який є головою
об’єднаного міжвідомчого
координаційного центру по
звільненню військовополонених при Міноборони
України, заявив, що Папа
Римський Франциск може
відвідати Україну в найближчому майбутньому.
Зокрема ТСН цитує такі
слова Юрія Тандіта: „Було
вручено лист від Президента
Порошенка із запрошенням,
і він нам сказав, що приїде
в Україну“.
За матеріалами інформагенцій
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духовне слово

Час для змін і зближення з Богом
Ц

ього тижня настав особливий
період у житті християн —
23 лютого розпочався Великий
піст. Упродовж сорока днів кожен
матиме можливість переосмислити своє життя, позбутися поганих
звичок, наблизитися до Бога.

Що потрібно знати про передвеликодній піст і яким саме він повинен
бути — розповідає очільник Центру
студентського капеланства отець
Юрій Остапюк:
— Питання посту треба розглядати з усебіч. Передовсім це повинна бути відповідь самим собі на
запитання: для чого постимо. Багато-хто змалку навчений від бабці-дідуся-батьків, що постити — це
не їсти м’яса чи взагалі страв тваринного походження. І справді, піст це
і обмеження в їжі, своєрідне омертвлення тілесних пожадань. Але знову ж виникає запитання: для чого?
Якщо це лише обмеження в стравах,
але ми, як казав митрополит Володимир Сабодан, продовжуємо „їсти

один одного“, тоді цей піст не є постом, а лише дієтою.
Якщо ми постимо як християни,
то знаємо, що піст повинен змінювати нас зі середини, наше серце, бо
ним і керуємося в житті. Маємо щодня оцінювати свої вчинки, дивитися на себе збоку. Це також чудова
нагода позбутися поганих звичок,
попрацювати над собою. Принципом посту має бути: я — з Богом,
я — з ближніми.
Ще однією особливістю цих сорока днів, про яку важливо пам’ятати — із постом завжди йде молитва
і милосердя. Богові угодний такий
піст, коли ми допомагаємо бідним,
дбаємо про сиріт, вдів, вдягаємо голодних, даємо пити спраглим. Якщо
ми це вкладемо в основу нашого
посту і будемо проживати кожен
день не лише для себе, а для інших,
творити добро, щоб серце було жертовним, тоді цей піст матиме величезне значення. Адже ми йдемо
до Воскресіння — найбільшої події
християнства. Для того, щоб достой-

но зустріти воскреслого Христа, ми
повинні вмерти для гріха, щоб заново народитися.
Церква закликає принаймні раз
у рік перед святом сповідатися, щоб
готувати себе духовно. Але раз у рік
сповідатися — мало. Це як раз у рік
помитися. Це для християнина неприпустимо. Гарна практика — сповідь раз у місяць, але найкраща — раз
у тиждень. Зараз щораз більше людей
дотримуються саме цього принципу.
Та, на жаль, чимало людей йдуть посповідатися просто для „галочки“, бо
так заведено чи за принципом „всі
йдуть і я йду“.
Часто сповідь і є тим моментом,
коли ми свідомо погоджуємося на
зміни. Так, ми повторюємо ті самі
гріхи, але щоразу ми їх і викорінюємо. Якщо усвідомлюємо, що маємо
якісь немочі, то сповідь — це одна зі
складових духовного процесу, коли
ми дозволяємо Богові діяти в нашому житті, кажучи: „будь ласка, зайди
і виправи це, бо я безсилий“.
Наталія ПАВЛИШИН

фотофакт

Політехніки помолилися
перед Нерукотворним образом Спаса

| Світлини Наталії Павлишин

Минулого тижня працівники Львівської політехніки на чолі з ректором
професором Юрієм Бобалом вклонилися Нерукотворному Лику Ісуса
Христа, що перебував у Соборі Святого Юра. Загалом того дня чи не понад тисяча політехніків віддала шану реліквії, прохаючи в Господа миру
і волі для України.
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герої не вмирають

Українці вшанували Небесну Сотню

П

опередній тиждень для українців був особливий — минув рік від
найтрагічніших подій Революції Гідності. Саме з 18 по 22 лютого
2014 року тодішня злочинна влада вчинила найбільші злодіяння проти
людства — вбивства.

| Світлина Наталії Павлишин

У кожному куточку нашої держави
та й у багатьох країнах за кордоном
у ці дні поминали Небесну Сотню та
полеглих на східному фронті воїнів.
У Львові заходи вшанування розпочалися ще в четвер, 19 лютого.
Студенти Львівської політехніки
з самого ранку на брамі при вході
до університету вивісили величезні
банери із портретами героїв Небесної Сотні, фотографіями з Майдану та воєнних дій на сході України.
В пам’ять про загиблих молодь запалила лампадки.
Також у цей день студенти та
учні Львова зібралися
на багатотисячну „Тиху
ходу“ і попрямували від
пам’ятника Іванові Франкові до площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку,
де студентські капелани
відслужили панахиду.
Молодь несла величезний плакат із написом —
„Ми збережемо віру“,
а на лацкани свого одягу
учасники заходу пришпилили власноруч виготовлені червоні маки як
пам’ять про жертви різних збройних конфліктів. Студенти виклали із
цих квітів стіну пам’яті
і запевнили, що не забудуть нікого з полеглих за
Україну і не мають права
втратити віру.

20 лютого тисячі львів’ян доєдналися до народного віча під гаслом
„Майдан: боротьба за Незалежність
триває“. А ввечері відбулася акція „Свіча пам’яті“. На площі біля
пам’ятника Шевченкові виклали
лампадками великий тризуб.
У Львові поминальні заходи завершилися 22 лютого на Личаківському кладовищі, на полі почесних
поховань № 67. Там відправили екуменічну панахиду та поклали квіти
до могил полеглих героїв Майдану
й АТО. Вперше на місці поховань
підняли Державний прапор України.

Серед інших подій, приурочених вшануванню новітніх героїв, —
виставка патріотичного плаката
„Пам’яті Небесної Сотні та Героїв
АТО“. Експозицію склали творчі та
дипломні роботи студентів Української академії друкарства.
Особливою подією цих днів стало
те, що Президент України Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України п’ятьом учасникам
Революції Гідності — Олександру
Бадері, Юрію Дяковському, Юрію
Поправці, Володимиру Рибаку та
Дмитру Чернявському.
У неділю, 22 лютого, в Києві пройшов Марш Гідності, в якому взяли
участь близько ста тисяч громадян,
серед яких представники української влади, а також поважні гості
з багатьох країн світу, зокрема президенти: Польщі — Броніслав Коморовський, Словаччини — Андрій
Кіска, Литви — Даля Грібаускайте,
Європейської Ради — Дональд Туск
та багато інших. Молебень відправили священики найбільших релігійних
конфесій. Марш завершився молитвою за мир на майдані Незалежності.
Велелюдні мітинги пройшли також у Харкові (там внаслідок теракту
загинули люди та багато отримали
серйозні травми), у Запоріжжі, Миколаєві, Сумах тощо.
Наталія ПАВЛИШИН
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urban space

К

laster.in.ua — ще одна оригінальна урбаністична ініціатива Львова. Її учасники вже кілька
років намагаються через культурні зміни розворушити суспільну свідомість спального
району Збоїща

Усе місто могло б бути центром…
На жаль (а може й на щастя), місцеві бюджети
в Україні не спроможні
утримувати в належному
матеріальному стані багато культурних установ.
Урешті частина з них уже
перейшла в приватну власність, частина розвалились, про інші ж… могла б
дбати громада. Або ж різні
фонди ЄС. Останні, однак,
найчастіше фінансово підтримують не будинки (які
до того ж не є пам’ятками
архітектури), а громадські
організації. Тобто якраз
місцеву громаду. Тому вона
мусить бути активна, і тому
суспільні ініціативи є дуже
бажані для кожного населеного пункту й для кожного
району у великому полісі.
Кlaster. in. ua — незвична громадська структура,
яка виникла внаслідок
співпраці мистецької формації Wiz-Art та театральної майстерні „Драбина“.
Опікуючись державною
культурною установою —
Народним домом на Збоїщах (вул. Мурована, 32),
молодь із усіх сил старається надати йому нової
матеріальної форми та
культурного змісту. Як
і працівники управління
культури Львівської міської ради, представники
Кlaster.in.ua вірять у гасло: „Все місто — центр“.
— Від 2013 року Кlaster
офіційно зареєстровано як
громадську організацію.
Його задумано як об’єднання активістів різних
культурних та урбан-ініціатив, як майданчик для
реалізації прогресивних
культурно-суспільних
проектів. Проте маю зізнатися: на жаль, цю візію
нам наразі втілити не вдалося. Особливість спального району на окраїні

міста в тому, що місцеві
мешканці протистоять
новаціям, не намагаючись
їх зрозуміти. Ми бачимо
цей будинок як ідеальний
вільний простір, а на їхню
думку НД „Просвіта“ має
бути тільки таким, як клуб
у роки СРСР. Ми організовували кілька зустрічей
із тутешніми мешканця-

зробити косметичний ремонт зали і встановити
загорожу хоча б перед фасадом будинку. Сподіваємося отримати для цього
грант. Деякі кошти закладено в бюджеті міста. Через сайт нашої організації
нас підтримують коштами
різні люди, але місцева
громада, на жаль, дає тіль-

ми. Приходить найбільше
старших людей. Молодь
більш пасивна, — каже
директор НД на Збоїщах
Вікторія Швидко.
Від 2013 року представники Кlaster. in. ua опікуються також матеріальним
станом приміщення НД,
яке застали в аварійному
стані. За кошти кількох малих грантів (до 10 тис. грн),
невеликі дотації з міського
бюджету та кошти власних
громадських формацій їм
вдалося відремонтувати два
приміщення на першому
поверсі будинку. На черзі
ще одна невеличка кімнатка та велика актова зала, яку
фахівці радять поки що не
чіпати: попередньо треба
провести гідроізоляцію та
ремонт підвалу, що розташований під нею. Ще одне
занедбане приміщення є на
другому поверсі будинку.
— За цей рік хочемо
відремонтувати підвал,

ки поради. Цього мало, бо
за два роки невпинних ремонтів, у свої 25 я вже сама
можу працювати прорабом. Людям важко зрозуміти, що ми всі маємо не
тільки права, а й обов’язки;
що за все на світі не відповідає якась ефемерна держава. Держава — це ми, —
вважає Віка.
Від емоцій дівчині стриматися важко. На те не бракує причин. Торік перед
Великоднем НД на Збоїщах
долучився до всеукраїнської
акції „Зробимо Україну чис
тою!“. Але з місцевих до
толоки долучилися одиниці, більшість її учасників
приїхали з інших районів
міста. А висаджені того дня
на подвір’ї культурної установи саджанці кущів і дерев,
зникли через дві доби. Так
само, як час від часу зникають рештки порваної сітки-загорожі, як зник шматок ринви… Проте навіть

замалювавши білою фарбою
дизайнерське графіті на фасаді будинку, яке мало слугувати символом грядущих
змін; навіть відмовившись
від ідеї створити „Майстерню роботів“, — бо все це, на
думку місцевих, надто суперечить класичній ідеології
НД „Просвіта“, — дівчата
з Кlaster. in. ua активізують
роботу культурної установи
й шукають усе нових точок
дотику.
— Від середи до п’ятниці в другій половині дня
волонтери проводять у нас
безкоштовні майстер-класи
та курси англійської. Спочатку ми хотіли, щоб дітей
навчали професіонали, але
за їхні заняття батькам довелося б оплачувати якусь
невеличку суму. Це нікому не сподобалося, тож ми
залучили волонтерів. Але
й безкоштовні заняття відвідує мало дітей. У суботу
в нас день настільних ігор,
в неділю дивимося кіно.
Назву кіноклубу „Тихо
будь!“ придумали самі діти.
Якийсь час у нас займалися хлопці, які намагаються
створити фільм про школу. Пропонуємо пластунам
облаштувати собі домівку
в нас і залучати до організації тутешню молодь. В межах проекту „Збоїща хочуть
читати“ формуємо невеличку бібліотеку. Видавництва
дарують нам нові, цікаві
книги. Словом, робимо все
можливе, щоб НД на Збоїщах зацікавив якнайбільше
людей, бо тут може бути
дуже гарне третє місце поза
домом і роботою, — розповідає художній керівник НД
на Збоїщах Тетяна Попович,
представник організаторів
фестивалю короткометражних фільмів Wiz-Art.
Анна ГЕРИЧ
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прем’єри

„Бути вільною у шлюбі — право кожної жінки“

І

ніколи не пізно тим правом почати користуватись, але й тут головне —
не переборщити. Дві крайності — авантюрна пенсіонерка Клод (Олена
Скляренко), світ сім’ї якої обертався лише довкола неї, її „я“, і революційно налаштована проти свого минулого, зосередженого лише на побуті
і потребах рідних, молода Марго (Олена Крилова) сходяться на сцені.
Починається гра, з точки зору проблематики небезпечна, з режисерської — цікава, в якій можна розкритись акторам й поекспериментувати.

За основу постановки іронічної
комедії „Небезпечна гра“ режисер
і насамперед акторка Першого академічного українського театру для
дітей та юнацтва Любов Мовчан
взяла французьку п’єсу „Втікачки“.
Скоротила її в чотири рази, витягши з сюжету дві жіночі долі, надала
твору легкості.
— Це вистава, подивившись яку,
глядач забуде клопоти, відпочине й отримає задоволення, — каже
вона. — Всі жінки хочуть бути вільними, але свободу треба заслужити

і вміти її використовувати для власного прогресу. Свобода — це гармонія в сім’ї, це відповідальність.
Вистава, за режисерським задумом, суто акторська — двоє акторів
у дуеті своєю грою заповнюють усю
сцену. Діалогічні вистави ставити
найскладніше, але тут на допомогу
приходять і музика (музичне оформлення зробив Ігор Мосєсов, комп’ютерну обробку аудіотреків — Назар
Савко), і світло (Микола Новосад,
Світлана Коренькова), контрове,
а не заливне, яке виокремлює тільки

акторів. Свої штрихи вносить і художнє оформлення:
— Треба було сказати мало, але
виразно — художній ряд мав бути
тільки для атмосфери і місця дії, —
розповідає художник театру Дарія
Зав’ялова. — Художнє бачення вистави, яка глибша за п’єсу, в режисера вже було, лишалось уявне намалювати.
Вистава поповнила вечірній репертуар для дорослих глядачів. Але
„Небезпечна гра“ буде доречна для
перегляду і молодому поколінню,
студентам — вони зможуть переосмислити своє ставлення до матерів. Жіноча тема здатна зацікавити
і чоловіків: подивившись виставу,
зрозуміють, для чого жінці потрібна свобода.
Наталя ЯЦЕНКО

Про Бабу, радіацію і цивілізацію

Н

а сцені Львівського драматичного театру ім. Лесі
Українки презентували трагікомічну історію
„Баба“ — про зіткнення архетипічного українського
світу, відокремленого радіаційною заслоною Чорнобиля, і сучасної української дійсності, ураженої
своїми, не менш серйозними, недугами. Містерію
поставив режисер Олексій Кравчук за п’єсою відомого сучасного драматурга Павла Ар’є „Баба Пріся“.

У цілій окрузі в Чорнобильській зоні відчуження
живе лише ця сім’я — Баба
(Олег Стефан, лауреат
Шевченківської премії)
разом із дочкою і внуком (Анна Єпатко, Сергій
Литвиненко), які втекли
від соціуму, отримавши
„свою дозу ненависті“.
Хоч „власті“ й наполягають, Баба нікуди виїжджати не збирається, бо „старі
бабусі радіації не бояться,
навпаки, радіація для них
дуже полєзна“, бо це її
„земля-матір“, „цуратися
її не можна“, та й узагалі
„краще вмерти тут, ніж потім деінде“. Пам’ятає стара про кров рідної землі
та голод, про війну і „Сталіна-супостата“. Має свої

молитви — одні для людей
добрих, інші для поганих.
Знається з духами і русалками. Її час „круглий“,
циклічний (на все своя
година й пора), а не як та
часова лінія, якою кудись
шалено поспішає решта
світу. У Баби свої чи-то
„розказні“, чи-то „свята
правда“ про німців і темні
справи Горбачова й „синіх чоловічків“, які хотіли
тут, на її землі, збудувати
базу для літальних тарілок,
а тепер-от до влади дістались і ставлять „свої експерименти над населенням
з метою повного нашого
знищення“…
Може, далі звучали б
мелодійні пісні і тихо
пливли б над цією одино-

кою сім’єю приймаченківські диво-звірі (художник
Олексій Хорошко), якби не
непрохані візитери. Якось
у зону на розваги-полювання приїхав депутат із
сином і підстрелив …онука Вовчика. Баба цього не
простить. А смерті замість
хлопця пропонує себе, бо ж
„життя — це безкінечне
жертвування: ти жертвуєш іншими або собою“.

Сам Чорнобиль у цій драмі
сприймається вже не просто як означення страшної техногенної аварії,
а й ширше — як метафора
екзистенційної катастрофи, розпаду (напіврозпаду?) людського в окремій
душі, що врешті-решт не
породжує нічого, крім трагедій цілого суспільства.
Ірина ШУТКА
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коротко

Короткі розмови з-під
пензля й ліплення нитками

У Львові на проспекті Шевченка
представництво Міжнародної
організації з міграції відкрило
арт-інсталяцію „Невидимі“, яку
присвячено постраждалим від
торгівлі людьми. Експоновано
фігури-силуети жінок, чоловіків
і дітей, на 12-ти з них описано
історії людей, які зіткнулися
з цією проблемою. На думку організаторів, фігури уособлюють
долі понад 120-ти тисяч українців, що постраждали від торгівлі
людьми.

Е

кскурс трьома галереями
Львова переконав — усупереч важким часам митцям
охота творити. І при цьому
на полотно просяться не
образи війни, а цілковита
протилежність — миттєвості
природи й виплекані в душі
теплі ідеали-сподівання.

| Світлини Наталі Яценко

У галереї МО „Дзиґа“ (вул. Вірменська, 35) вдалось ще застати
виставку малярства Любомира
Тимківа „С. Ч. Л. — Стежками
чарівної Львівщини“. Молодий художник, реставратор, дослідник старовинного сакрального мистецтва
виставив на огляд свої етюди, а заодно й опис трьох повчальних історій, висновок з яких напрошується
один — малювати етюди під час роботи небажано, якщо ви, звісно, не
хочете невдовзі отримати з неї звільнення. Але якими би не
були наслідки творчих
вольностей, самі твори варті витраченого
часу — занурюють в імпресіоністичні закутки
Львова й панорами сільської місцевості.
В арт-салоні „Сливка“ (вул. Театральна,
24) до 3 березня відкрита виставка
трьох молодих художників, які разом
виставляються вперше — Сергія Декалюка, Лілії Коленнікової та Івана
Драгана. Три десятка більших і менших полотен митців — результат їхньої десятиденної праці на гірських
пленерах у селі Дземброня, що на Івано-Франківщині (місце обрали після
численних походів у гори). Малювати доводилось у швидких техніках,

зокрема аля-пріма, що значить — „за
один сеанс“. Тож враження від споглядання краєвидів і натхнення від
міських жителів є живими й етюдними — серія Сергія Декалюка так і називається влучно „Коротка розмова
з Карпатами“.
Кому земна конкретика засуєтна,
для того гостинно відчинені двері
арт-галереї ICONART
(вул. Вірменська, 26).
Усього вісім робіт молодої мисткині Ярослави
Ткачук поселять у душі
теплий затишок і відчуття мудрості. За допомогою власної авторської
техніки, використовуючи натуральні нитки
й майже в кожній роботі — ковані
елементи, експериментуючи, дівчина
ніби ліпить текстиль. Нічого зайвого, рельєфно, довершено і в той же
час резонансно, якщо глядач здатен
відчувати: любов, надія, вірність,
злагода, спокій — абстрактні поняття, які не можна вимріяти, але з якими живемо, які важливі. Експозиція
має назву „МИРоносиці“ — біблійні
жінки-мироносиці, які є символом
стійкості віри й духу, послужили прототипом для
її центральної великої
роботи. Решта робіт — це
теж образи жінок, витончених, м’яких і цілісних. Адже
світ без війни асоціюється
з жінкою. Шукаючи гармонію в житті і мистецтві, авторка береже й розширює
територію любові й миру.
Наталя ЯЦЕНКО

На платформі „Спільнокошт“ розпочато збір грошей на монтаж
художнього фільму „Міна“, знятий у зоні АТО. Над його зйомками працювала група ентузіастів,
сценарист і автор ідеї — Олексій
Гавриленко. Як обіцяють творці,
фільм повинен розповісти про
війну без прикрас і пропаганди.
Для монтажу необхідно зібрати
84 тис. грн. Чверть цієї суми вже
зібрана. Знімальна група хоче,
щоб фільм взяв участь у цьогорічному Каннському фестивалі.
У Львівській обласній бібліотеці
для дітей у межах проекту „Літературна кава по-львівськи“ відбулась творча зустріч із солістом
ансамблю „Ватра“ Володимиром
Пителем. Співак розповів про те,
що для нього означає українська
пісня, а особливо — пісні Ігоря
Білозіра (у березні легендарному
композитору, керівникові ансамблю „Ватра“ виповнилося б
60 років, а у травні буде 15 років,
як композитор відійшов у засвіти), на яких він зростав, про те,
як потрапив до легендарного
ансамблю, і як музиканти-побратими підтримують вогонь „Ватри“.
Кінострічку „Бердмен“ мексиканського режисера Алехандро
Гонсалеса Іньярріту визнали
найкращою на цьогорічній церемонії „Оскар“. Іньярріту також
отримав статуетку „Оскара“ як
найкращий режисер, фільм відзначили і за найкращу операторську роботу та найкращий оригінальний сценарій. Найкращим
актором визнано британця Едді
Редмейна, найкращою актрисою
стала Джуліанна Мур. „Оскара“ за
найкращий фільм іноземною мовою здобула польська чорно-біла
драма „Іда“.
За матеріалами інформагенцій
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Дівчина, що стала легендою

Ц

ього року минає 390 років Марусі Чурай. Не
легендарна, а справді історична постать. Це підтверджують різні історичні джерела та дослідники
її особистості.

„Це — голос наш,
це — пісня,
це — душа“
Полтавка Маруся Чурай
народилася 1625 року (за
іншими версіями — 1628–
1629-го) у сім’ї козацького сотника Гордія Чурая.
Юна Маруся мала багато
залицяльників, серед них
був і молодий козак Іван
Іскра, який служив з її
батьком в одному полку.
Але своє серце дівчина
віддала синові хорунжого Грицькові Бобренкові, з яким згодом таємно
заручилася. Чотири роки
Маруся чекала його з війни. Та після свого повернення Гриць уже не звертав на неї уваги. Він обрав
Галю Вишняківну із заможної полтавської сім’ї.
На цьому насамперед наполягала мама Грицька,
бо не вважала бідну сироту парою для свого сина.
Галя також була гарна,
миловидна, але не така
яскрава особистість, як
Маруся.
Зраджена дівчина не
витримала цього і вирішила отруїтися зіллям,
яке таємно взяла у місцевої ворожки. Та ненароком його випиває Гриць.
За це полтавський суд
засудив Марусю до страти, але Іван Іскра вчасно
приніс універсал Богдана
Хмельницького, у якому
було сказано амністувати
Марусю Чурай за заслуги
її батька та солодкі пісні.
У тому не було нічого дивного, адже батько пішов на
війну добровільно, а його
смерть стала героїчною;
його донька Маруся прославилася не лише високим відданим почуттям,

а насамперед авторськими
піснями: „Коли в похід виходила батава,//Її піснями
плакала Полтава.//Що нам
було потрібно на війні?//
Шаблі, знамена і її пісні“
(Ліна Костенко). Про це
скаже на суді Іван Іскра.
І донині лунають Марусині, „Віють вітри“, „Засвіт
встали козаченьки“, „Ой
не ходи, Грицю“, „Грицю,
Грицю, до роботи“, „Котилися вози з гори“, „Ішов
милий горонькою“, „Зелененький барвіночку“, „Сидить голуб на березі“.

Її „любов чолом
сягала неба“
Серед сучасних дослідників постаті Марусі
Чурай — її землячка, біб
ліотекар Ірина Маркіна.
Багато років вона збирала
інформацію з різних джерел. Та й бібліотека-філія
№12, у якій працює пані
Ірина, розташована приблизно в тому місці, де
була хата Чураїв, адже
відомо, що мешкали вони
на околицях міста, на теперішньому Подолі. Пані
Ірина називає Марусю
полтавською Джульєттою, однак наголошує,
що її коханий не піднявся до рівня Ромео… Серед
різних версій отруєння
Гриця Маркіна категорично відкидає ту, що
Маруся зумисне отруїла
хлопця. Більше схиляється до того, що дівчина
справді приготувала зілля для себе, а Гриць, прийшовши до неї, випадково його випив. За іншою
версією, юнак випив зілля на вечорницях, куди
Чураївна його принесла,
щоб отруїтися при всіх.

З одного боку, є докази,
що Маруся визнала свою
провину.
— Однак треба враховувати, що 17-те століття
було дуже жорстоке. І не
відомо, як у Марусі вибивали це зізнання. Можливо, вона не мала як себе
виправдати? — наголошує
Ірина Маркіна.
Є також припущення,
що Маруся вважала зілля
приворотним і не думала
труїти Гриця— лише хотіла знову привернути його
до себе. І він помер не від
разу після того, як випив
відвар, а через кілька днів.
Чи не був то фатальний
збіг? Наприклад, могло
бути банальне харчове
отруєння чи кишкова інфекція.

„Я ж іще жива“
Пані Ірина також відкидає
версію про те, що Маруся
Чурай — збірний образ,
що їй лише приписують
авторство пісень. Як підтвердження цього місцеві дослідники виявили
в полтавському архіві, що
Гордія Чурая справді взяли
в полон поляки, змушували перейти на католицизм,
а коли той відмовився, то
стратили. У документах
зазначено, що Гордій мав
дочку Марину, яку засудили до страти за те, що
отруїла свого коханого.
Але закоханий у неї Іван
Іскра подбав, аби визволити Марусю.
Що сталося з дівчиною
після помилування? Про це
також є різні версії. За однією з них, вона як покуту
здійснила прощу до Києва,
але невдовзі по поверненні додому померла, бо не
могла перенести смерті
коханого. За іншими даними, причиною відходу
у вічність 28-річної Марусі стали сухоти. Були чут-

ки, що дівчина кинулася
у Ворсклу, на березі якої
стоїть Полтава. Ще за однією версією, яка для пані
Ірини є більш правдоподібною, дівчина розуміла, що
скоїла страшний, дуже великий гріх, і мусить хоча б
частково його спокутувати. Тому вона вступила до
Пушкарівського монастиря, що на околиці Полтави — спершу була послушницею, потім прийняла
чернецтво. І після того вже
не склала жодної пісні…
Прожила недовго — через
якихось два роки померла
від сухот, не доживши до
тридцяти років.
Марусю Чурай оспівали в своїх творах Михайло
Старицький, Ольга Кобилянська, Ліна Костенко,
а також полтавка Марійка
Бойко, яку в цьому краю
вважають духовною спадкоємицею Марусі Чурай.
— Якщо Ліна Костенко
зобразила Марусю Чурай
як українську жінку, що
уособлює козацтво, незалежність, гордість, то
героїня поеми Марійки
Бойко „Квітка папороті“ — більш приземлена,
жіночна, — пояснює Ірина
Маркіна.
У Полтаві, на площі
коло Музично-драматичного театру ім. М. Гоголя, є пам’ятник Марусі
Чурай — дівчина у зажурі
схилила голову і піднесла
руку до скроні.
Маруся Чурай для нас,
українців, є втіленням
гордості, незалежності,
таланту, жінки, яка любить
віддано і до самозречення.
Ірина МАРТИН
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Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує прийом до аспірантури на 2015 рік
з оплатою за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб
(з відривом від виробництва та без відриву від виробництва)
за такими спеціальностями:
Шифр та назва спеціальності

Шифр та назва спеціальності
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.07
01.02.04
01.04.01
01.04.02
01.04.07
01.04.10
01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
02.00.01
02.00.02
02.00.03
02.00.04
02.00.05
02.00.06
03.00.20
05.01.01
05.01.02
05.02.02
05.02.08
05.02.09
05.03.06
05.05.13
05.09.01
05.09.03
05.09.05
05.11.01
05.11.04
05.11.05
05.11.13
05.11.17
05.12.02
05.12.13
05.12.17
05.12.20
05.13.03
05.13.05
05.13.06
05.13.07

Математичний аналіз
Диференціальні рівняння
Математична фізика
Обчислювальна математика
Механіка деформівного твердого тіла
Фізика приладів, елементів і систем
Теоретична фізика
Фізика твердого тіла
Фізика напівпровідників і діелектриків
Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Математичне моделювання та обчислювальні
методи
Математичне та програмне забезпечення
обчислювальних машин і систем
Системний аналіз і теорія оптимальних рішень
(фізико-математичні та технічні науки)
Неорганічна хімія
Аналітична хімія
Органічна хімія
Фізична хімія
Електрохімія
Хімія високомолекулярних сполук
Біотехнологія (технічні науки)
Прикладна геометрія, інженерна графіка
Стандартизація, сертифікація та метрологічне
забезпечення
Машинознавство
Технологія машинобудування
Динаміка та міцність машин
Зварювання та споріднені процеси і технології
Машини та апарати хімічних виробництв
Електричні машини й апарати
Електротехнічні комплекси та системи
Теоретична електротехніка
Прилади та методи вимірювання механічних величин
Прилади та методи вимірювання теплових величин
Прилади та методи вимірювання електричних
та магнітних величин
Прилади і методи контролю та визначення складу
речовин
Біологічні та медичні прилади і системи
Телекомунікаційні системи та мережі
Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Радіотехнічні та телевізійні системи
Оптоелектронні системи
Системи та процеси керування
Комп’ютерні системи та компоненти
Інформаційні технології
Автоматизація процесів керування

05.13.12
05.13.21
05.13.22
05.13.23
05.14.01
05.14.02
05.14.06
05.16.01
05.17.01
05.17.03
05.17.04
05.17.06
05.17.07
05.17.08
05.17.11
05.18.05
05.22.01
05.22.02
05.22.11
05.22.20
05.23.01
05.23.03
05.23.05
05.23.08
05.23.16
05.23.17
05.24.01
05.24.04
05.26.01
05.27.01
05.27.06
07.00.01
08.00.02
08.00.03
08.00.04
08.00.08
08.00.09
09.00.02

Системи автоматизації проектувальних робіт
Системи захисту інформації
Управління проектами і програмами
Системи та засоби штучного інтелекту
Енергетичні системи та комплекси
Електричні станції, мережі і системи
Технічна теплофізика та промислова
теплоенергетика
Металознавство та термічна обробка металів
Технологія неорганічних речовин
Технічна електрохімія
Технологія продуктів органічного синтезу
Технологія полімерних і композиційних матеріалів
Хімічна технологія палива і паливно-мастильних
матеріалів
Процеси та обладнання хімічної технології
Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Технологія цукристих речовин та продуктів
бродіння
Транспортні системи
Автомобілі та трактори
Автомобільні шляхи та аеродроми
Експлуатація та ремонт засобів транспорту
Будівельні конструкції, будівлі та споруди
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
Будівельні матеріали та вироби
Технологія та організація промислового
та цивільного будівництва
Гідравліка та інженерна гідрологія
Будівельна механіка
Геодезія, фотограмметрія та картографія
Кадастр та моніторинг земель
Охорона праці
Твердотільна електроніка
Технологія, обладнання та виробництво
електронної техніки
Історія України
Світове господарство і міжнародні економічні
відносини
Економіка та управління національним
господарством
Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
Гроші, фінанси і кредит
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)
Діалектика і методологія пізнання

10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика
12.00.01 Теорія та історія держави і права,
історія політичних і правових учень
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Шифр та назва спеціальності
12.00.07 Адміністративне право і процес, фінансове право,
інформаційне право
12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза
12.00.12 Філософія права
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.04 Теорія і методика професійної освіти
14.03.07 Фізіологічно активні сполуки
15.00.01 Технологія ліків, організація фармацевтичної
справи та судова фармація

Вступники до аспірантури подають у відділ докторантури та аспірантури такі документи:
1. Заява на ім’я ректора університету.
2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою
розміром 4×6.
3. Автобіографія.
4. Список опублікованих наукових праць і винаходів, ксерокопії статей.
5. Копії дипломів про здобуття вищої освіти і кваліфікацію бакалавра, спеціаліста або магістра; копії
додатків до дипломів.
6. Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту для осіб, рекомендованих на навчання в аспірантурі,
безпосередньо після закінчення ВНЗ.
7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
8. Медична довідка про стан здоров’я за формою
№ 086-у.
9. Копія трудової книжки.
10. Протокол засідання комісії Інституту за результатами співбесіди зі вступником.

інформатор
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Шифр та назва спеціальності
18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток
архітектури
18.00.02 Архітектура будівель та споруд
18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура
20.02.22 Військова історія (історичні науки)
21.06.01 Екологічна безпека (технічні та хімічні науки)
22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини
23.00.02 Політичні інститути та процеси
25.00.02 Механізми державного управління

11. Письмовий відгук передбачуваного наукового
керівника за результатами співбесіди та з оцінкою реферату та наукових праць.
12. Заява про надання згоди на збір та обробку персональних 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
передаються.
Паспорт та диплом про закінчення вищого навчального
закладу вступник подає особисто.
Прийом документів від 23 лютого до 20 березня 2015 р.
Вступні іспити від 30 березня до 24 квітня 2015 р.
За довідками звертатися на адресу:
79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 207,
телефонувати: (032) 258-27-12, 258-24-84, 258-23-98.
Докладна інформація для вступників, форми
та зразки документів розміщені на сайті „Наука“:
http://nauka.lp.edu.ua/ → Підготовка та атестація науково-педагогічних і наукових кадрів → Аспірантура → Організація прийому.

Стань частинкою дружньої команди!
19 березня о 16 годині в 124 ауд. головного корпусу відбудеться презентація організації BEST Lviv.
Двічі на рік, восени та навесні, міжнародна студентська організація
BEST Lviv поповнює свої ряди ініціативною, цікавою, амбітною молоддю. Саме зараз чудова нагода для
тих, хто вступив до університету не
лише для того, щоб здобути вищу
освіту, освоїти ту чи іншу професію, а й максимально використати
час студентських років для власного
розвитку.
Які зміни вносить у студентське
життя ця спільнота, як вона впливає
на саморозвиток поділилися активісти BEST, які лише кілька місяців
тому вступили в організацію.
— BEST подарував мені дуже багато друзів, з якими ми вже так поріднилися, що почуваємося як одна
сім’я — всі один одного знають,

підтримують, допомагають. Спільнота BEST сприйняла мене таким
як я є. І таке ставлення до всіх. У цій
організації можна креативити, фантазувати, втілюючи всі ці ідеї в життя, — розповів активний учасник
організації першокурсник Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Даниїл Журавчак. —
Важливо й те, що для того, аби бути
дієвим у BEST, не потрібен досвід.
Тут, навпаки, вітають те, що ти вперше в житті береш на себе завдання,
які раніше ніколи не виконував. У нас
діє принцип: „не вмієш — навчать,
не знаєш — розкажуть“. Також BEST
дав мені можливість спілкуватися
з роботодавцями у сфері IT. Тож вже
на першому курсі я знаю як мені розвиватися, і що від мене очікують після закінчення університету. Із BEST
можна подорожувати.
— Про існування BEST я дізналась наприкінці четвертого курсу.

В цей час проходили Інженерні
змагання, згодом літні курси, які
спільними зусиллями організовували звичайні студенти. Вирішила,
що ще один рік студентства — нагода випробувати себе у BEST. Зразу
не було чіткого уявлення чим саме
буду займатися, але як з’ясувалося,
нема різниці чи вчишся на технічній спеціальності, чи як я — на туризмі. Я завжди хотіла попрацювати над створенням журналу і в цій
організації в мене з’явилась така
нагода, — розповіла студентка п’ятого курсу Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола Ганна
Кіцілінська.
Більше докладної інформації
про тренінги, круглі столи, подорожі та навчання організації
BEST можна почерпнути на сайті
www.best-lviv.org.ua.
Н. П.
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
27 лютого — „Есмеральда“ (балет). 18.00.
28 лютого — „Vivat оперета!“ (концертна програма). 18.00.
1 березня — „Наталка Полтавка“ (опера). 12.00,
„Повернення Баттерфляй“ (балет). 18.00.
4 березня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.

Національний академічний
український драматичний театр
ім. М. Заньковецької
26 лютого — „Король стрільців, або Муза в офсайді“. 18.00.
27 лютого — „Вій, вітерець“ (прем’єра). 18.00.
3 березня — „Блакитна троянда“. 11.30, „Циліндр“
(прем’єра). 18.00.

Камерна сцена
26 лютого — „Чудова неділя для пікніка“. 17.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
27 лютого — „12 ніч“ (за КЛІМом). 19.00.
1, 4 березня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
28 лютого — „DIVKA“. 18.00.
1 березня — „Великі подвиги маленького
Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00, „Баба“ (прем’єра). 18.00.

передплата-2015
Пропонуємо передплатити освітній студентський тижневик „Аудиторія“ на 2015 рік через відділення „Укрпошти“.

Передплатний індекс 35004.
Вартість передплати:
1 місяць — 6,33 грн.
6 місяців — 37,98 грн.
3 місяці — 18,99 грн.
12 місяців — 75,96 грн.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
26 лютого — „Beautiful Карпати“. 12.00.
27 лютого — „Чєрєвічкі“ (прем’єра). 14.00.
28 лютого — „Чарівне кресало“. 14.00, „Таїна буття“. 18.00.
1 березня — „Beautiful Карпати“. 12.00, „Попелюшка“. 15.00.
3 березня — „Чєрєвічкі“ (прем’єра). 12.00.
4 березня — „О восьмій вечора на Ковчезі“. 12.30.

наш календар
26.02.1841 — народився Віктор Ґюґо,
французький письменник, автор роману
„Собор Паризької Богоматері“.
26.02.1886 — народився Ґеорґій Нарбут,
видатний український графік.
27.02.1875 — народився Володимир Філатов, український офтальмолог і хірург.
27.02.1913 — народився Ірвін Шоу, американський письменник.
27.02.1918 — початок походу Українських
Січових Стрільців проти більшовицьких
військ, що напали на Україну.
27.02.1942 — масові розстріли в Бабиному
Яру німецькими окупантами членів українського націоналістичного підпілля.
28.02.1890 — народився Осип Сорохтей,
український графік і живописець.
1.03.1918 — Мала Рада ухвалила закон про
систему грошей, Державний герб та громадянство УНР.

1.03.1977 — у Києві відкрито пам’ятник
Григорієві Сковороді (скульптор Іван
Кавалерідзе).
2.03.1454 — народився Амеріґо Веспуччі,
флорентійський мореплавець, ім’ям якого названо Америку.
2.03.1631 — помер Йов Борецький, засновник скиту Манявського на Івано-Франківщині.
2.03.1824 — народився Бедржих Сметана, чеський композитор, піаніст і дириґент.
2.03.1861 — в Україні скасовано крі
пацтво.
2.03.1876 — народився Мирон Кордуба,
український історик, автор праць з історії Галицько-Волинського князівства,
історичної географії, топоніміки.
2.03.1882 — народився Архип Тесленко,
відомий український письменник.

3.03.1889 — народилася Наталена Королева, українська письменниця.
3.03.1934 — енкаведисти розстріляли
Олеся Досвiтнього, відомого українського письменника.
3.03.1947 — помер Фiларет Колесса, визначний український фольклорист, композитор i літературознавець.
4.03.1678 — народився Антоніо Вівальді,
італійський композитор.
4.03.1750 — обрано гетьманом України
Кирила Розумовського.
4.03.1815 — народився Михайло Вербицький, український композитор, автор музики до Славня України.
4.03.1852 — помер Микола Гоголь, видатний російський і український письменник.
4.03.1949 — народився Володимир
Івасюк, український композитор-пісняр.
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Новинки
Лабораторний
практикум
з фізики. Ч.1:
Механіка та
молекулярна
фізика
Навчальний
посібник.
У посібнику подано
інструкції до виконання лабораторних робіт у лабораторії механіки і
молекулярної фізики Національного
університету „Львівська політехніка“.
Крім цього, наведено елементи теорії
похибок, деякі вимірювальні прилади, а також теоретична частина до
блоків лабораторних робіт.
Лабораторний практикум з фізики
підготували викладачі кафедри загальної фізики для студентів першого курсу
інженерно-технічних спеціальностей.

Савченко О.,
Щербатюк Б.
Електричне опалення будівель
Навчальний посібник.
Надає інформацію, необхідну студентам базового напряму „Будівництво“ спеціальності
„Теплогазопостачання і вентиляція“ для
отримання певних знань у галузі електричного опалення й можливості проведення реальних розрахунків під час виконання курсового та дипломного проектування. Наведено класифікацію місцевих
опалювальних приладів, принцип їхньої
роботи, можливі варіанти застосування
та докладні приклади розрахунку таких
систем на основі теплостійкості приміщень. Розглянуто основні елементи кабельних електричних систем опалення.

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)
Навчальний посібникпрактикум. Шосте видання,
доповнене і виправлене.
Висвітлено важливі питання програмного матеріалу
з курсу „Українська мова
(за професійним спрямуванням)“. Особливу
увагу зосереджено на актуальних проблемах
мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку
практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання.
Для студентів різних форм навчання, а
також для всіх, хто цікавиться проблемами
культури української мови. Посібник підготували викладачі кафедри української мови
під керівництвом Г. Вознюка.

Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
диплом ФВ № 792426, виданий Державним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Турчака Бориса Богдановича;
студентський квиток № 09602453, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дутки Романи Романівни;
студентський квиток № 10717033, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дубас Христини Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Репецького Василя Геннадійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Вишневської Надії Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Фітьо Олега Романовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лисової Наталії Володимирівни;
студентський квиток № 10367908, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кузьмич Оксани Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Іллейш Ніколетти Бейлівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Балух Мар’яни Богданівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чорней Олени Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хмелинської Мар’яни Володимирівни.

Спортивний клуб Національного
університету „Львівська політехніка“
здійснює набір хлопців та дівчат
(віком від 10 років) у секцію

ФЕХТУВАННЯ
Понеділок — п’ятниця. 17.00–18.00
Палац спорту „Трудові резерви“
вул. Стуса, 2 (3-й поверх)
Заняття безкоштовні
Телефон для довідок:
(097) 469-50-91 (Ірина Михайлівна)

Ректорат, профспілкова організація, працівники фінансових
служб висловлюють щире співчуття заступнику головного бухгалтера Ользі Петрівні Мікулі з приводу тяжкої втрати — смерті матері
Марії Іванівни.
Підтримуємо Вас у годину скорботи, поділяємо горе родини,
сумуємо разом з Вами.
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Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 2,30 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
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Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
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