освітній студентський тижневик
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За тиждень — Великдень!

Як ефективно
шукати роботу:
поради студентам
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сходу України
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Як ефективно шукати роботу?
Щоб знайти добру роботу, самих
лише знань і навичок буває
недосить. Насправді все почи
нається з уміння презентувати
працедавцю свої професійні
якості: тоді, найімовірніше, ба
жана робота буде ваша. Дуже
часто студенти, випускники не
надають цьому належної уваги,
не враховують того, що у спра
ві пошуку роботи й успішного
працевлаштування є свої пра
вила і чинники.
— Ключові проблеми випус
кників пов’язані з тим, що
вони не вміють визначати
стратегічні пріоритети пошуку
роботи, адекватно оцінити
свою „вартість“ на ринку праці
і презентувати себе. Також
часто не знають ділової етики
працевлаштування (резюме,
співбесіда і т. д.), що усклад
нює налагодження комунікації
з роботодавцями. Тому їм так
важливо знати, як вирішувати
основні проблеми, що виника
ють при пошуку першого місця
праці та при працевлаштуванні
загалом: як правильно пред
ставити власний професійний
і творчий потенціал, переваги,
як реалізовувати набуті фахові
й особистісні компетентності.
Загалом про роботу студентові
потрібно дбати ще до випуску,
під час навчання. Адже саме
випускники вишів є най
вразливішою категорією на
ринку праці, а в молодіжному
сегменті — найвищий рівень
безробіття в Україні, — розпо
відає Світлана Гладун, асис
тент кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування
Львівської політехніки й інже
нер університетського відділу
працевлаштування та зв’язків
з виробництвом.
Викладачка знає секрети
успішної поведінки на ринку
праці і розкриває їх іншим:
читає курс „Чинники успішного
працевлаштування за фахом“.
Знання певних правил пошу
ку роботи, кажуть у відділі
працевлаштування та зв’язків
з виробництвом, допомагає
молодому фахівцеві не загу
битись на ринку праці і знайти
там саме те, що йому до душі.

Ярина Андріївська, студентка третього курсу Інституту
прикладної математики та фундаментальних наук:

„Показати свої сильні сторони“
Я думаю, важливо показати свої сильні сторони. Тоді є більша ймовірність, що тебе візьмуть на роботу. Але, звичайно,
треба оцінювати себе адекватно: і не переоцінити, і не применшити свій рівень.
Тарас Вовчук, студент третього курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Хотів би мати свою справу“
Не хотів би працювати на когось — а мати свою справу, як
інші, заробляти розумом. Наприклад, для початку відкрив би
інтернет-магазин і далі розвивався б в цьому напрямі. Знайомі часом шукають роботу через інтернет — знаходять, але це
переважно не дуже престижна робота. Щоб було щось краще,
треба розпитувати у знайомих, походити по компаніях. Звичайно, до спілкування з роботодавцем треба готуватись: підібрати певні факти зі своєї біографії,
вказати на важливі риси (як наполегливість, лідерські якості, відповідальність).
Христина Опеля, випускниця Інституту економіки
та менеджменту:

„Здобуті навики допомогли
працевлаштуватись за фахом“
Я закінчила магістратуру за спеціальністю „Логістика“. На
п’ятому курсі у нас був предмет „Чинники успішного працевлаштування“, який спочатку здався неважливим, але, як виявилось, насправді допоміг мені в пошуку роботи; працюю за
спеціальністю — у ТОВ „Мультимодальний логістичний оператор“. Шукаючи
роботу, я пройшла ті етапи, про які ми говорили під час навчання: написання
резюме, телефонне інтерв’ю, співбесіда. Мій роботодавець зокрема звернув
увагу на правильно написане резюме.
Олег Логуш, начальник відділу працевлаштування та зв’язків
з виробництвом Львівської політехніки:

„Шукай роботу, ще коли вчишся“
Те, що до пошуку роботи слід підходити серйозно, частина
студентів розуміє дуже добре, і завдяки цьому багато з них
починає працювати вже під час навчання. Ті студенти, які
претендують на роботу в потужних компаніях і мають хорошу мотивацію, відслідковують вимоги підприємства, проходять різні додаткові курси. І, безумовно, отримують цю роботу, ще будучи
в університеті. Дуже високий процент таких студентів є в ІМФН (прикладна
математика), серед тих, які вивчають комп’ютерні науки, комп’ютерну інженерію. Але, на жаль, є багато тих, хто починає шукати роботу після закінчення
навчання, що абсолютно неправильно в ринкових умовах. Починати пошук
свого місця під сонцем треба, коли ще вчишся. Важливо використовувати всю
доступну інформацію (наприклад, деякі студенти навіть не знають про розділ
„Пропозиції роботи і кар’єри“ на сайті Політехніки), навчитися правильно
писати резюме (студенти часто зовсім не звертають уваги на фахові навички
і вміння). Потрібні самоаналіз і активна життєва позиція: важливо знати, чого
ти хочеш, що ти можеш і адекватно співставити це з вимогами роботодавців.
Міркувала і опитувала Ірина ШУТКА
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вчена рада

Нові завдання і виклики

Н

а засіданні Вченої ради університету, яке відбулося
24 березня, заслухано інформацію про стан і перспективи
розвитку електронного наукового архіву університету, студентське самоврядування у Політехніці, стан і перспективи
його розвитку та міжнародну наукову співпрацю університету в 2014 році. З цих питань прийнято відповідні ухвали.

Почесні нагороди
Вчена рада розпочала свою роботу
з приємних миттєвостей. Перший
проректор професор Володимир Павлиш вручив диплом першого ступеня
другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму „Маркетинг, управління персоналом та економіка праці“ студентці

бакалаврату ІНЕМ Софії
Юрченко (група МК-41)
за наукову роботу (секція
„Маркетинг“) „Формування і моделювання маркетингових рішень на
прикладі фармацевтичних компаній“. Нагороди за участь Львівської
політехніки 12–14 березня у VI Міжнародній виставці „Сучасні заклади
освіти-2015“ довелося отримувати са-

мому першому проректорові: диплом
„За творчу працю з підвищення якості
національної освіти“, золоту медаль
у номінації „Інновації у розвитку
міжнародної співпраці та презентація
Закінчення на 8 с. m

вручення дипломів

Через навчання — до успіху

У

рочиста академія з нагоди вручення дипломів випускникам
спеціальності „Комп’ютерний
еколого-економічний моніторинг“ Інституту підприємництва
та перспективних технологій
Львівської політехніки розпочалася доволі незвично: у конференц-залі звучало призабуте
українське танго.

З вітальним словом звернувся директор інституту Йосиф Хром’як.
Він привітав випускників з отриманням дипломів, наголосив на
важливості та актуальності фаху,

який вони здобули в ІППТ, покладену на них високу відповідальність
перед своєю альма-матер, батьками,
країною, нагадав про необхідність
навчання впродовж усього життя
і під оплески присутніх урочисто
вручив дипломи.
Щиро привітали своїх вихованців
в. о. завідувача кафедри інформаційних систем та технологій Віктор
Волошин, голова Колегії студентів
ІППТ Христина Васьо та студент
першого курсу Андрій Думенко, який
продекламував вірш „Випускникам
Політехніки“. Сердечно привітали
молодих людей у мантіях студенти

старших курсів. Приємним дарунком
для присутніх стала пісня „Старі фотографії“ у виконанні бакалавра ІППТ
Олега Лахмана.
Теплі привітання, хвилювання,
проникливі побажання та позитивні
емоції створили урочисту і святкову
атмосферу, яку доповнила ведуча та
організатор свята, декан факультету
економіки та інформаційних технологій Любов Дольнікова. Словами:
„В добру путь! Будьте успішні, щасливі, гордо несіть ім’я випускника ІППТ
Львівської політехніки. Ми завжди будемо радіти вашим успіхам і пишатися вами“ Любов Василівна завершила
урочисту академію.
Яна ПЕЧЕРИЦЯ,
завідувач НТБ ІППТ

кар’єрний старт

Треба робити більше, ніж вимагають

Т

аку пораду серед усіх інших
отримали студенти під час
зустрічі „Старт кар’єри в IT“.

Як стати успішним ІТ-івцем, яким
чином набути додаткових знань і на
чому зосередитися найбільше, готуючись до праці в комп’ютерній сфері, зрештою, з чого починати? Про
це йшлося на зустрічі, яку проводили
колишні політехніки Юрій Демедюк
та Андрій Якібчук — спікери школи
ELEKS University, що діє при IТ-компанії ELEKS.

На зустріч прийшли студенти не
лише комп’ютерних спеціальностей
і не лише старшокурсники, що свідчить як про зацікавлення розвиватися а ІТ-сфері, так і про те, що вже
від початку навчання багато хто задумується, що ж він робитиме, коли
отримає диплом.
Доповідачі у формі презентації
розповіли присутнім про основні напрямки в ІТ, про підготовку до роботи
в цій сфері, наголосили на мотиваційних чинниках, основних методах
професійних навиків і вдосконален-

ня, ознайомили студентів з найбільшими трендами, в яких можна шукати
вакансії, наголосили на різних кар’єрних шляхах розвитку.
Переважно присутніх цікавили
курси вдосконалення, методи потрапляння на роботу в ІТ-компанію, а також ймовірні запитання,
які можна очікувати на співбесіді.
Андрій та Юрко охоче дали поради
студентам і відповіли на всі їхні запитання. Зустріч відбулася у дружній невимушеній атмосфері.
Ірина МАРТИН
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студії

знай наших!

підвищення кваліфікації

Дорога до електроніки —
цікава, та нелегка
Д

Знаю! Вмію!
Можу!

о Львівської
політехніки з’їхалися студенти з усієї
України на другий
тур Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
із природничих,
технічних та гуманітарних наук у галузі
„Електроніка“.

Перший тур відбувся
безпосередньо у вишах,
де навчаються студенти.
Переможці надіслали
свої роботи до Львівської політехніки. Журі відібрало 25 найкращих. На
підсумкову науково-практичну конференцію до Політехніки прибули
16 фіналістів із навчальних закладів
Києва, Запоріжжя, Житомира, Сум,
Харкова, Вінниці. Конкурсанти представляли навчальні заклади, які готують фахівців у галузі електроніки —
Київську політехніку, Вінницький національний технічний університет,
Житомирський військовий інститут
ім. С. Корольова, Запорізьку державну інженерну академію тощо.
— При оцінюванні ми брали
до уваги ступінь висвітлення актуальності дослідження та його

зв’язку з пріоритетними напрямами науки
та техніки, наскільки
конкурсант самостійний у вирішенні поставленого завдання,
як він обґрунтовує свої
висновки, зважали на
якість та ілюстративні
властивості презентації, — пояснює заступник директора ІТРЕ,
декан повної вищої
освіти, голова оргкомітету конкурсу Сергій
Убізський.
Унаслідок шестеро конкурсантів
стали переможцями, інші отримали
дипломи різних номінацій. Відрадно, що перше місце виборов студент
Львівської політехніки Ростислав
Савицький (на світлині). Друге місце
між собою поділили Артем Гуральник із Вінницького НТУ й Артем
Московка з КПІ. Третє — Віталій
Винниченко з Житомирського ДТІ,
а також Сергій Рідченко й Андрій
Логвинов із Сумського ДУ. Інші
учасники були номіновані у різних
відзнаках — значення для оборони
і безпеки, прикладна значимість, інноваційність, технічна реалізація,
оригінальність тощо.

Ц

е важливе правило інженер
ної практики порадив застосовувати завідувач кафедри
електричних систем та мереж
Львівської політехніки Георгій
Лисяк, вручаючи диспетчераменергетикам свідоцтва про
закінчення курсів підвищення
кваліфікації.
Цього року в ІПДО започаткували
курси підвищення кваліфікації інженерних працівників. 27 березня
відбувся вже другий випуск. Перший, для п’яти фахівців релейного захисту, був у лютому. Тепер на
курси зголосилися 15 диспетчерів — десятеро з Львівського обл
енерго і п’ятеро — з Чернівецького. До програми навчання входило
78 годин лекційних і практичних
занять у лабораторіях, а також
одне практичне заняття на Львівському обленерго.
Після завершення вдосконалення фахових знань усі курсанти
отримали свідоцтва державного
зразка.
Керівництво ІПДО разом із
викладачами ІЕСК, які проводили курси, сподіваються, що набуті
знання інженери-диспетчери активно застосовуватимуть у своїй
роботі.

зустрічі з успішними

Для тих, хто хоче професійно розвиватися

З

і студентами Політехніки
зустрівся видавець Віталій
Новосад. Це відбулося у рамках проекту „Освітньо-бізнесові
мости“, який реалізовує кафедра
адміністративного та фінансового менеджменту Інституту післядипломної освіти.

У зустрічі взяли участь студенти
3–5 курсів, майбутні управлінці
фінансово-економічною безпекою,
адміністративні менеджери і журналісти. Віталій Новосад розповів студентам про власні проекти, зокрема
про видання „RIA-Львів“ і „Майже
одружені“(журнал про весілля та

його наслідки), а також про пілотну
8-шпальтову газету Independence,
статті якої виходять українською
й англійською мовами.
За словами завідувача кафедри
адміністративного та фінансового
менеджменту Назара Подольчака,
на зустрічі „Освітньо-бізнесових мостів“ запрошують відомих
успішних людей, щоб студенти,
зацікавлені у майбутньому професійному розвиткові, були ринково орієнтовані при працевлашту
ванні.
— У Політехніці я вперше. Загалом завжди охочий до співпраці
з молодими активними людьми. Під

час сьогоднішньої зустрічі я запропонував студентам співпрацю на
волонтерських засадах при підготовці найближчих заходів, які відбуватимуться у Львові цієї весни.
Також шукаємо на роботу людину,
яка готова взятися за рекламу і реалізацію наших видань. Не розумію,
чому молоді люди такі невідважні
й обмежилися лише тим, що „посиділи-послухали“, адже треба вже,
у студентські роки, набиратися першого досвіду, — наголосив Віталій
Новосад.
Сторінку підготувала
Ірина МАРТИН
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на ринку праці

коротко

Шукати роботу?
За фахом і не тільки

Україна припинила науково-технічну співпрацю
з Росією. „Ця країна на нас
напала й окупувала частину
української території“, за
значив міністр освіти і науки
України Сергій Квіт в інтерв’ю
„Цензор.нет“. Це зокрема
стосується формату співпраці
між країнами, а не рівня неза
лежних експертів, „інтелекту
алів, критично й демократич
но мислячих людей“.

Є

спеціальні методи збору, обробки й аналізу інформації щодо пошуку
роботи, техніки ефективного пошуку першого робочого місця. Щоб
визначити власні фахові пріоритети й успішно працевлаштуватись, важливо орієнтуватись у законодавчо-нормативній базі в галузі працевлаштування, знати про особливості, тенденції ринку праці в сучасних суспільно-економічних умовах. Крім такої загальної теорії, є низка конкретних
практичних моментів, на які варто звернути увагу. Це підготовка резюме,
проведення співбесіди з працедавцем, перші кроки на робочому місці.

Для роботодавця, який вас перед собою
не бачить, резюме є вашою „візитною
карткою“. Щоб CV привернуло увагу,
воно має відповідати певним стандартам. Колись на зустрічі у Політехніці
Антон Красун із Googlе розповідав:
компанія отримує на день 3 тис. резюме, на перегляд одного менеджер
витрачає 5–8 с; якщо там нічого цікавого або око зачепилось за граматичну
помилку, резюме, а разом із ним і чиюсь мрію, відправляють у „корзину“.
— У кожного є тільки один шанс на
перше враження: працедавець складає
його на основі першого спілкування
з людиною — особистого, телефоном чи
завдяки резюме, — каже Наталія Крук,
менеджер із персоналу ПрАТ „Компанія
Ензим“, де студенти Політехніки проходять практику, а деякі випускники
працевлаштовуються. — Тож важливо
правильно скласти резюме. Найперше
важить його загальний вигляд: величина шрифта, розташування блоків, кількість інформації, її структурованість.
Резюме надруковане дрібним шрифтом,
суцільним (неструктурованим) текстом, перевантажене інформацією —
важке для сприйняття і опрацювання.
Звичайно, важливою є логічність, послідовність викладу інформації. Не забуваймо про грамотність: на яку б посаду
ви не претендували, передбачається,
що ви володієте українською мовою.
Нормою також є знання комп’ютера
на рівні впевненого користувача. При
перегляді резюме в комп’ютері, до речі,
можна зробити певні висновки про рівень знань деяких програм Microsoft
Office. Коли у резюме доцільною є ваша
фотографія, тоді треба подумати про її
розмір, зміст.
Як свідчать дослідження фахівців
із роботи з персоналом, більше 50 
запитань майже на всіх співбесідах
є типові, тож до таких зустрічей можна підготуватись. Під час курсу „Чинники успішного працевлаштування“

студенти практикують рольові ігри
із саморепрезентації, моделювання
співбесіди: пишуть сценарій, розігрують ситуацію, спільно аналізують її,
шукають помилки. Щоб закріпити навички правильної ділової поведінки,
моделюють і „невдалі“ чи „провальні“
співбесіди. Також готують презентації, що стосуються проблем працевлаштування, молодіжного безробіття,
тайм-менеджменту, самомаркетингу
тощо; складають план свого професійного розвитку, тренуються писати
есе, мотиваційні листи тощо. Студенти
дуже люблять цю практичну складову:
це і цікаво, і корисно. Як розповідають
випускники ІНЕМ, набуті навички допомогли їм в пошуку роботи та самореалізації і, що важливо, за фахом.
Із досвіду роботи зі студентами
у відділі ПЗВ Політехніки знають, що
саморепрезентаційних навиків часто
бракує технарям, наприклад, радистам,
механікам. С. Гладун каже:
— Був, пригадую, випадок, коли
„СКФ Україна“ з Луцька шукав механіків з менеджерськими якостями (йшлося про організацію виробництва, проектування технологічних процесів): роботодавця цікавив мотиваційний лист
претендентів, а наша студентка, яка
дуже хотіла там працювати, не знала,
як написати такий лист. Ми їй допомогли, але сама ситуація показова. Інколи
студент може мати прекрасні професійні навички і знання, але не вміє їх
належно подати. В ідеалі гарна фахова
підготовка і вміння її презентувати мають бути поєднані. Ми намагаємось скеровувати наших студентів, випускників
на активну позицію в пошуку роботи,
аналіз і розвиток своїх фахових та особистісних додаткових компетенцій,
самоосвіту і саморозвиток. Успішне
працевлаштування — це вдалий старт
у професійне майбутнє і кар’єрне становлення.
Ірина ШУТКА

Затверджено Концепцію
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді.
Вона охоплює ідеї україн
ської спадщини і перспек
тиви розвитку гармонійного
громадянського суспільства.
„Йдеться про виховання
громадян України, до якої б
національності, етнічної
групи, народності вони не
належали, адже у них спільне
майбутнє — в Україні“, — наго
лосив очільник МОН.
Фізмат ліцей-інтернат при
ЛНУ ім. І. Франка очолив
рейтинг найкращих шкіл
України від видання „Фокус“, інформує Zik. Друге міс
це посів донецький ліцей-ін
тернат „Ерудит“, третє — Ки
єво-Печерський ліцей №171
„Лідер“. При формуванні рей
тингу до уваги брали резуль
тати випускників навчальних
закладів у ЗНО і досягнення
учнів в олімпіадах.
Пенсії для науково-педагогічних працівників. Новий
порядок нарахування і ви
плати пенсій цій категорії
на зустрічі в Політехніці
пояснила начальник управ
ління пенсійного забезпе
чення головного управління
Пенсійного Фонду України
у Львівській області Ірина
Стародубова: з 1 квітня до
31 грудня цього року діятиме
тимчасове положення про
виплату пенсій цій категорії
в обмежених розмірах — 85%
для тих, чия сума виплат пе
ревищує 1435 грн. За словами
ректора Політехніки Юрія
Бобала, у виші працює понад
540 пенсіонерів. Для тих, хто
має запитання: (032) 255-38-97.
За матеріалами інформагенцій
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У

же другий рік кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Львівської
політехніки бере участь у міжнародному освітньому проекті „Темпус“ за програмою MMATENG —
„Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (МА, БА) з інженерного
матеріалознавства на основі компетентісного підходу та найкращого досвіду із впровадження
положень Болонського процесу“. У рамках цієї програми викладачі кафедри взяли участь у тренінгу
в Бельгії та Франції, а після повернення поділилися з нашими читачами результатами поїздки

Матеріалознавчий Темпус в дії
Запозичення досвіду
Завідувач кафедри ПМОМ Зоя Дурягіна, доценти Едуард Плешаков,
Лідія Богун та старший викладач
Тетяна Тепла побували у Технологічному кампусі De Nayer Льовенського католицького університету
(м. Sint-Katelijne-Waver, Бельгія) та
Вищій національній хімічній школі
(м. Лілль, Франція).
— Під час тренінгу ми мали
можливість ознайомитися з методикою викладання дисциплін матеріалознавчого профілю на рівні
бакалаврської та магістерської підготовки в університетах Євросоюзу,
з обладнанням матеріалознавчих навчальних і дослідницьких лабораторій в кампусах De Nayer і Arenberg та
Хімічної школи міста Лілль. Представники виробників програмних
продуктів (Simens, Granta Design —
University of Cambridge) проводили майстер-класи з їхнього використання, під час яких ми набували
практичного досвіду, — розповідає
Лідія Богун.
— Програмні продукти, такі як
CAD/CAE NX 9 (Simens), CES (Granta
Design — University of Cambridge),
які за умовами програми MMATENG
наша кафедра отримає разом із
комп’ютерами для створення спеціалізованого комп’ютерного класу,
використовуватимемо в навчальному процесі майбутніх матеріалознавців та ливарників. Таким
чином набуті знання студенти зможуть підкріплювати володінням цих
програмних продуктів, що дозволить ефективно і якісно розробляти
технології виготовлення деталей:
від моделювання їхньої форми та
розмірів до оптимального вибору
матеріалу й технології виробництва
з урахуванням економічних та екологічних чинників. А це вже європейський рівень підготовки студентів, — упевнена старший викладач
Тетяна Тепла.

Лабораторія MESO
і викладання
англійською

Залучення студентів
до співпраці
з підприємствами

— У рамках програми MMATENG
ми готуємо приміщення для облаштування Сервісного офісу
з прикладного матеріалознавства
(MESO) та прийняття нового обладнання, — розповідає завідувач
кафедри Зоя Дурягіна. — Створення лабораторії MESO з використанням двох ліцензованих програмних
продуктів дасть можливість на високому рівні виконувати дослідницькі та експертизні роботи для
промисловості, проводити курси
підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників тощо.
Вважаю, що це значно розширить
можливості кафедри і на освітянській ниві, додасть аргументи
і в профорієнтаційній роботі кафедри. У навчальному процесі ми
починаємо реалізовувати адаптовані до стандартів ЄС навчальні
робочі програми дисциплін, викладаючи їх англійською мовою
та використовуючи інтерактивні
форми і нові телекомунікаційні
технології. Такий крок стане передумовою запрошення до нас на
навчання іноземців.

Ще один учасник тренінгів, доцент
Едуард Плешаков, переконаний, що
в жодному аспекті навчальної чи методичної роботи викладачі кафедри
не поступаються західним колегам.
Звичайно, ефективність навчального процесу могла би бути вищою,
якби кафедра мала таке ж сучасне
оснащення навчальних і наукових
лабораторій, як споріднені кафедри-партнери ВНЗ Євросоюзу.
Прикладом для наших викладачів
стало те, як у Технологічному кампусі De Nayer студентів залучають до
активної співпраці з промисловими
підприємствами та фірмами, заохочують до заснування спільних колективів, які створюють для промисловості нові технології, прототипи вузлів,
агрегатів, машин. Отож, зацікавлені
фірми можуть оцінити фаховість свого потенційного працівника.
— Таку форму співпраці з виробництвом треба інтенсивніше розвивати і нам, адже це надзвичайно
важливий етап у підготовці кваліфікованого спеціаліста, — упевнений
доцент Плешаков.
Ірина МАРТИН
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кафедра

Стандарт = якість = безпека

„Я

називаю представників нашої професії „технічними
юристами“, бо ми повинні робити аналіз будь-якої у світі
продукції і послуг та визначати їхню якість і безпеку не тільки для людини, а й для довкілля“, — каже завідувач кафедри
метрології, стандартизації та сертифікації ІКТА Львівської
політехніки професор Петро Столярчук. З ним ми говорили
про підготовку фахівців з інженерії якості в різних галузях
промисловості, адже наразі кафедра МСС, при якій діє аспірантура та докторантура, — єдина у західному регіоні країни
готує магістрів зі спеціальностей „Метрологічне забезпечення
випробувань та якості продукції“ і „Якість, стандартизація
та сертифікація“.

Спеціальності —
міжнародні
У Європі, США та, скажімо, Сінгапурі спеціальності, які готує кафедра МСС, називаються „Інженерія
якості“ та „Технологія машинобудування“ („Quality Engineering“ та
„Manufacturing Engineering“). Фахівців такого напряму потребують
територіальні органи і науково-дослідні структури Департаменту
технічного регулювання України,
служби і органи стандартизації,
метрології і сертифікації на підприємствах та в організаціях багатьох галузей, зокрема й комерційні
структури, служби митного контро
лю тощо.
— Щороку ми випускали до
30 студентів-магістрів, але за останні роки зросла кількість тих, що
отримують другу вищу освіту через
ІПДО. Торік, було більше 50-и таких студентів. Це доволі багато
для кафедри. Практично всі наші
випускники затребувані на ринку
праці. Крім державних структур,
багато з них працюють інженерами, скажімо, на стрийському заводі Leoni чи в Новому Роздолі. Але,
відповідно до нового законодавства, Міністерство освіти і науки
нещодавно запропонувало 27 галузей знань і 96 спеціальностей. Наша
прописана як „Приладобудування
і метрологія“ (0718) в галузі знань
„Інженерія“. Але приладобудування в нашій країні не відповідає
тому значенню, яке має ця дисципліна за кордоном. Тому ми з власними пропозиціями долучилися до
обговорення проекту постанови
МОН, щоб запобігти фактичному
скороченню метрологічних спеціальностей, — розповідає Петро
Гаврилович.

Розробки молодих
Викладачі кафедри, серед яких
10 професорів, щороку можуть похвалитися переможцями університетського туру СНТК, а також призерами цього та інших наукових
конкурсів на всеукраїнському рівні.
Також щороку аспіранти кафедри
МСС захищають по 2–3 кандидатські
дисертації.
— Українська економіка пере
орієнтовується на європейські ринки.
Там, як і в нас, сертифікація добровільна, але несертифікованого товару
ніхто не придбає. Тож уся продукція
на ринку (чи то харчі, чи паливо, чи
обладнання) підлягає сертифікації.
Все повинно мати певну якість, яку
метрологи не тільки контролюють,
але й, контролюючи, допомагають
підвищувати. Тому наукові інтереси
і напрями нашої кафедри, а саме —
розроблення теоретичних основ
і технічних засобів для забезпечення
якості продукції та сертифікаційних
випробувань при виробництві й експлуатації промислової продукції,
дуже важливі для країни. Не тільки
науковий доробок наших науковців,
а й напрацювання аспірантів можна
впроваджувати у виробництво. Торік
у нас захистила кандидатську дисертацію Ольга Малик, яка досліджувала
якість молока, виробленого у дрібних
сільських господарствах. На основі її
досліджень ми розробляємо вимірювальний прилад, з допомогою якого
можна легко контролювати відсоток
жирності молока й усе інше. Цей вимірювальний перетворювач буде подібний до олівця, дешевий і простий
в експлуатації. Подібні прилади розробляємо для контролю якості м’яса.
Аспірантка Наталя Мороз, яка
ще буде захищатися, працювала над
вдосконаленням нормативного за-

безпечення якості зерна. Зараз вона
спільно з німецьким фермером, який
орендує землю на Львівщині, розробляє національний стандарт України
„Високоякісне зерно пшениці для експорту“. Ще одна наша випускниця Тетяна Бубела (тепер уже доктор т. н.),
займалася питанням стандартизації
екологічно чистих продуктів харчування. Ще одна з нещодавно захищених дисертацій стосувалася розробки
приладів для контролю якості і кількості експортованого газу, що теж важливо сьогодні, — говорить професор.

Серед лабораторій —
„сонячна“
Кафедра МСС має 4 лабораторії та
комп’ютерний клас. Обладнання для
проведення досліджень відповідає
всім вимогам сучасного навчального процесу, а первинні вимірювальні перетворювачі для дослідження
конкретних видів речовин (палива,
харчових продуктів чи м’яса й молока) науковці розробляють і виготовляють самі.
Крім цього, більше 5 років при
кафедрі діє орган зі сертифікації
послуг у сфері зеленого туризму,
автомобільного транспорту та енергозаощадження „ЛьвівПОЛІСЕРТ“.
Студенти і науковці проводять там
дослідження й випробування сонячних колекторів та сонячних батарей.
На базі „ЛьвівПОЛІСЕРТу“ щороку
збираються західноукраїнські виробники, продавці і споживачі обладнання, яке використовують для
отримання теплової або електричної
енергії від сонця. Разом із науковцями кафедри МСС вони дбають про
поширення альтернативних джерел
енергії та обговорюють можливості
їх удосконалення.
Анна ГЕРИЧ
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СТУДІЇ

вчена рада

Нові завдання і виклики
m Закінчення. Початок на 3 с.

національної освіти у світовому та
європейському освітньо-науковому
просторі“, диплом Гран-прі лідеру міжнародної діяльності за високі
показники в рейтинговому виставковому комплексі „Міжнародна діяльність“, а також „Сертифікат якості наукових публікацій“. Сертифікат
доповідача презентації „Співпраця із
закордонними навчальними закладами, організація спільних просвітніх
і наукових проектів“ отримала проректор з наукової роботи професор
Наталя Чухрай. Почесну грамоту за
вагомий особистий внесок у модернізацію системи освіти отримав Володимир Павлиш.
Члени Вченої ради представили
групу науково-педагогічних працівників до вчених звань, висунули роботу „Моніторинг об’єктів в умовах
апріорної невизначеності джерел
інформації“ на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки та
рекомендували авторів Ю. Я. Бобала, Л. О. Комарову, О. О. Лук’янова,
В. М. Максимовича, Ю. Б. Сторонського, О.О. Писарчука, В.В. Ріппенбейна, Р.Т. Смука, Б.М. Стрихалюка
внести до складу колективу претендентів на здобуття Державної премії.

Електронний науковий
архів університету
Про стан і перспективи розвитку
електронного наукового архіву університету доповів директор НТБ
Олександр Шишка. Як відзначив
доповідач, підтримуючи ініціативу „Відкриті архіви“ та для надання
доступу до наукових й навчальних
праць університету, розпочато проект „Електронний науковий архів Національного університету „Львівська
політехніка“ (ЕНА). Безперешкодний
доступ до наукового потенціалу електронних матеріалів стимулюватиме
читацьку ініціативу, розвиватиме
дослідницьку діяльність, дасть змогу
в електронному вигляді отримувати
наукові публікації, автоматизувати
процес пошуку наукових публікацій,
організувати механізм співпраці
учасників проекту (бібліотекарів та
вчених) для поширення наукової та
навчальної інформації й популяри-

зувати науково-дослідницьку роботу
в університеті.
В ЕНА НТБ увійшли науково-технічні збірники, журнали, матеріали
конференцій, публікації та електронні документи працівників бібліотеки, бібліографічні видання, навчальні, методичні та профорієнтаційні
матеріали тощо. Загалом нині ЕНА
нараховує 23 000 документів, з якими можуть працювати користувачі
з усієї України, а також США, Польщі
та Росії. В архіві передбачено розділ,
де охочі можуть вільно розмістити
свої наукові праці. Олександр Шишка також розповів про перспективи
ЕНА на майбутнє.

Студентське
самоврядування
Голова комісії Вченої ради з питань студентства Василь Козик поінформував
присутніх про стан молодіжної політики університету й студентського
самоврядування. Він відзначив, що
колегія студентів і аспірантів, як орган студентського самоврядування,
представлена на всіх рівнях прийняття рішень: у Вченій раді університету,
вчених радах інститутів та в різноманітних комісіях. Без них в університеті не ухвалюють жодного рішення, що
стосується студентства.
Студентське самоврядування самостійно організовує побут та дозвілля
студентів в університеті і в гуртожитках, разом із відповідними адміністративними органами сприяє поліпшенню навчальної та науково-дослідної
роботи, бере активну участь у роботі
стипендійної комісії, організації літнього відпочинку, проведенні ярмарків кар’єри тощо. Воно має авторитет
серед студентської молоді, представляє і захищає її інтереси. Однак є багато питань, зокрема, й фінансових,
які треба вирішувати на законодавчому рівні. Слід також внести зміни
до відповідного розділу Статуту університету та в Положення про органи
студентського самоврядування. Крім
цього, на думку доповідача, університет має підтримувати ОСС у набутті її
членами досвіду роботи у різноманітних заходах у країні та за кордоном.
Виступ Василя Козика доповнили
очільник відділу молодіжної політики
і соціального розвитку Володимир За-

луцький та голова колегії і профкому
студентів та аспірантів Богдан Поліщук. Вчена рада університету вважає за потрібне звернутися до МОН
України за роз’ясненням процедури
виборів органів студентського самоврядування шляхом таємного прямого голосування у багатотисячних
студентських колективах.

Міжнародна
наукова співпраця
Одним із важливих напрямів розвитку університету є міжнародна
наукова співпраця, яка вносить вагомий вклад та великою мірою визначає якість розвитку університету
загалом. Доповідач, проректор з наукової роботи Наталя Чухрай, відзначила, що Львівська політехніка
має потужний кадровий потенціал,
добре розвинену інфраструктуру
інформаційного супроводу (національний контактний пункт програми „Горизонт-2020“, сайт „Наука“).
Наталя Іванівна зосередила свою
увагу на основних напрямах реалізації міжнародної наукової діяльності університету, укладенні угод
про співпрацю у науковій і освітній
діяльності із закордонними університетами та науковими установами,
стажуванні за кордоном студентів та
науковців, виконанні робіт за міжнародними проектами, грантами,
госпдоговорами, реалізації соціальних проектів за підтримки Благодійного фонду Генрі Ноуена (Нідерланди). Вона також відзначила, що
політехніки активно публікують свої
статті в університетських англомовних наукових журналах міжнародного рівня тощо.
Розвиток міжнародної наукової
співпраці має всі шанси стати результативнішим, але для цього слід
оновити експериментальну базу
досліджень, активніше долучатися
до науково-дослідних робіт за міжнародними грантами, госпдоговорами, подавати проектні заявки на
здобуття міжнародних грантів. Загалом ширшим має стати й використання потенціалу наявних у Львівській політехніці угод із закордонними партнерами.
Катерина ГРЕЧИН
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просвіта

пам’яті великого митрополита

наш календар

Причастімося його величного
духу і мудрого слова

„З

а час його архипастирського правління було основане Богословське
Товариство, що мало на меті розбуджувати в клирі замилування до
ширших студій та розвою священичих наук. У Львові засновано Богословську академію, де здібніша українська молодь могла догідно віддаватися
філософічним і богословським студіям та іншим вищим наукам зовсім на
університетський лад. Великий зріст взяла всякого роду видавнича діяльність: чи то книжок, чи часописів і журналів…“.
(Святіший Отець Пій ХІІ. З енцикліки „До всіх Східних Церков“. —
Рим, грудня 23, р. Б. 1945)

„Про долю нашої молоді“
„Про долю нашої молоді ми журимося,
тому й у Великодні свята при святочних
бажаннях передовсім цій молоді мусимо
бажати християнського Духа. Цей християнський дух у таких часах, як наші,
проявляється передосвім мужеством, бо
мужества треба, щоб терпеливо зносити
злидні життя, мужества треба, щоб опертися спокусам, мужества — християнської
відваги — треба, щоб побороти затії ворогів. Нехай же Бог Усевишній дасть для
цієї молоді Духа цього мужества. А попри
Духа мужества, нехай їм дасть Духа розваги й мудрости, щоб вони бодай у важніших справах радилися зі старшими і слухали авторитету в народі й у Церкві.
Нехай наша молодь у свята бавиться, але при заковуванні християнської
скромности й чистоти, нехай не плямить
душ і тілес тим гріхом, що зводить чоловіка на звірину та відбирає йому найгар-

ніші й найліпші сили. Нехай наша молодь
буде чиста в обичаях, відважна у поступуванні, розважна у відношенні до родичів
і старших. Нехай одушевляється всім, що
красне, що велике і благородне, нехай
гаряче любить Батьківщину, нехай буде
готова для неї працювати, а то й за неї
життя віддати, бо християнська молодь
усе повинна бути готова на жертву для
Бога, і для ближніх, і для свого народу.
Нехай же ця наша молодь, що з природи річи по нас, старих, візьме провід
народного життя, принесе нам цю потіху, щоб ми могли напевно надіятися, що,
коли ця хвилина для молодих прийде, то
вони стануть дійсно повними громадянами. Нехай вони тоді по-Божому сповняють свої обов’язки, нехай по-Божому
ведуть у ліпшу, дасть Бог, будуччину“.
(Із пастирського послання
Митрополита Андрея до духовенства
і вірних на Великдень, 1936 р., Львів.)

рада інформує

На порядку денному —
передсвяткові питання

Н

а засіданні Ради Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки, яке
проходило 25 березня, радилися, як підготуватися до святкування Великодня та урочистої академії „Символи Української державності. З нагоди
25 річниці підняття Державного прапора України у Львові та 200-ліття
Михайла Вербицького“ та обговорювали інші поточні питання.

Просвітяни висловили чимало цікавих
ідей щодо урочистої академії, яка, за попередньою домовленістю, має відбутися
в Політехніці 21 квітня, запропонували
організувати збір коштів на спорудження пам’ятника Михайлові Вербицькому,
який постане на розі вулиць М. Вербицького та Генерала Т. Чупринки.
Рада підтримала ініціативу „Молодої Просвіти“ провести акцію „Розпиши писанку“ і передати студентські пи-
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санки разом із пасками та крашанками
бійцям, які перебувають на лікуванні
у військовому шпиталі.
Також члени ради закликали політехніків у Великодній вівторок прийти
до університету у вишиванках.
Серед робочих запитань заслухали
звіт про нагородження переможців
конкурсу Шевченківських читань.
Наталія ПАВЛИШИН

5 квітня — День працівників гео
логії, геодезії та картографії.
7 квітня — Благовіщення Пресвя
тої Богородиці.
7 квітня — Всесвітній день здо
ров’я.

Пам’ятні дати
2.04.1777 — помер Максим Бере
зовський, видатний український
композитор.
2.04.1805 — народився Ганс Хри
стиян Андерсен, данський пись
менник, казкар.
2.04.1840 — народився Еміль
Золя, французький письменник.
3.04.1908 — народився Степан
Олійник, український поет.
3.04.1918 — народився Олесь
Гончар, видатний український
письменник.
4.04.1888 — народився Микола
Грінченко, український музи
кознавець i фольклорист.
4.04.1949 — уряди 12 держав під
писали Північноатлантичний
пакт (НАТО).
4.04.1961 — помер Леонід Була
ховський, відомий український
мовознавець i літературознавець.
5.04.1710 — у Бендерах козаки об
рали гетьманом Пилипа Орлика.
5.04.1882 — народився В’ячеслав
Липинський, український істо
рик i політичний діяч.
5.04.1915 — помер Володимир
Шухевич, український етнограф.
5.04.1942 — помер Василь Пачов
ський, український поет-модер
нiст.
7.04.1876 — народився Iларiон
Свенцицький, український фі
лолог, літературознавець i мис
тецтвознавець, організатор На
ціонального музею у Львові.
7.04.1917 — у Києві створено Цен
тральну Раду.
8.04.1829 — народився Сте
пан Ніс, український етнограф
і фольклорист.
8.04.1882 — народився Дмитро
Дорошенко, український історик,
громадський та державний діяч,
заступник Голови Центральної
Ради.
8.04.1930 — вийшов на екрани
кінотеатрів фільм О. Довженка
„Земля“, який на Брюссельсько
му кінофестивалі визнано од
нією з 12-ти найкращих стрічок
світового кіно.
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особливий гість

Писанкарка із крайнього
сходу України

П

исанки — невід’ємний атрибут Великодня. Для заслуженої майстрині народної творчості України, члена Національної спілки
майстрів народного мистецтва (Київський осередок) Тетяни Коновал
це мистецтво стало частиною життя — займається писанкарством
вже понад двадцять років. А після того, як через воєнні дії на її рідній
Луганщині (мешкала у м. Свердловськ) змушена була виїхати з донькою з рідного дому (зараз проживає в Києві), писанкарство стало єдиною можливістю заробітку.

— Як писанкарство увійшло у Ваше
життя?
— Основам мене навчив мій чоловік
(родом із Західної України). Якось
перед одним Великоднем просто
змайстрував писачки і ми почали
вчитися. Він не дуже добре й сам умів
це робити, навіть не пам’ятав, де
опанував ази писанкарства, а знайти
когось, хто б допоміг чи підказав як
це правильно робити, було неможливо. Адже у Свердловську (найбільш
прикордонне містечко Луганщини)
ніхто навіть про таке тоді не чув.
Згодом ми вже творили всією
сім’єю (двоє дітей Тетяни також захоплюються писанкарством). Потім
організувала студію образотворчого
мистецтва в дитячому садочку, де
10 років навчала дітей, а згодом зацікавилися і їхні батьки. Так виник задум створити студію писанкарства.
У Краєзнавчому музею Свердловська
нам надали приміщення, звичайно,
без жодних належних умов Аж через
8 років міська влада виділила приміщення в міському палаці культури, де
вже була й виставкова зала… Але не
встигли цілковито розгорнути свою
діяльність, як почався конфлікт із
тодішньою провладною партією, яка
теж пригледіла те приміщення. Коли
ми вибороли перемогу, мене вітали,
а я не відчувала якогось задоволення,
мала погані передчуття. Через півроку почалася війна і я виїхала.
У своєму рідному місті залишила
двадцятилітній пласт роботи. Щороку навчала величезну кількість людей (бувало в групі сто осіб, а інколи більше) різного віку, приходили
цілими сім’ями, приїжджали навіть
із довколишніх населених пунктів.
Я колись у Коломиї пожартувала,
що за кілька років на Луганщині буде
писанкарів більше, ніж на Гуцульщині. Всюди, куди мене запрошували,
я йшла, щоб навчити. Тож, думаю,

там зерно посіяне добре, а наскільки
родючий ґрунт — не знаю.
— Плануєте повернутися додому?
— Маю бажання повернутися додому. Там моя батьківщина, окрім
цього в Свердловську залишилася
мама і старенька, прикута до ліжка,
бабця. Там могили моїх рідних. Там
моє місце, і коли туди повернеться
Україна, то спробую повернутися і я.
Та, якби перебиралася остаточно, то
лише в центральну Україну (моя бабця родом із Черкащини, село Квітки
Корсунь-Шевченківського району).
Я тікаю від прикордонного регіону,
не хочу мати під боком незрозумілих
сусідів, які в будь-який момент можуть
захотіти заграбастати твою землю.
— Чи берете участь у виставках або
організовуєте власні? В яких країнах
є Ваші роботи?

— За президентства Віктора Ющенка в Секретаріаті Президента три
роки поспіль були мої великі персональні виставки. Також свої роботи виставляла в Самборі; для
Луганського музею минулоріч зробила гарну велику колекцію: понад
200 писанок різних регіонів України (давні зразки), також авторські.
Мене тішить, що в них залишився
такий величезний доробок, знаю, що
директор музею буде ставитися до
цієї колекції, як до скарбу. На жаль,

майже всі мої роботи зараз опиняються за кордоном, лише 5–10 відсотків із них — в Україні. Найбільше
моїх писанок є в Канаді, США, Японії, Австралії, Італії.
— Як виникають ідеї?
— Мені Бог подарував талант, я художник, маю відповідну освіту, але
не люблю малювати. Завжди більше
тяжіла до народної творчості. Я добре
вчилася, але академічна робота мені не
підходить. Зараз я знайшла свою дорогу. Всі ідеї зароджуються в голові, доки
пишу одну писанку, то вже знаю, яка
буде наступна. Майже ніколи не роблю
ескізи, єдине, що малювала спершу на
папері — писанки „Кіборг“, „Майдан“.
Ці ідеї довго виношувала в голові. Часто мені сняться писанки, потім втілюю ці сни в реальність. Можу сказати,
що творю на одному подиху.
— Писанки яких регіонів Вам найцікавіше творити?
— Коли навчала дітей, то відтворювали писанки різних регіонів. Часто
умовою участі в конкурсах було
представлення писанки свого регіону, але Луганщина їх не має. Я знала,
що Харківщина, Черкащина (Корсунщина), Сумщина має притаманні
для них писанки, північ Луганщини,
яка колись входила до Харківської
губернії. Відома єдина писанка
з крайньої східної частини України,
із Донеччини з містечка Очеретино.
Але я вирішила цю проблему так, що
почала з дітьми досліджувати їхні
родоводи, і так вдалося вивчити писанки всіх регіонів України.
— Які писанки створюєте найчастіше?
— Мені найбільше подобалися курські та гуцульські писанки, теж цікавлять черкаські (бо з цієї місцевості моя бабця), уманські (бо це центр
України). Пишу різні, найчастіше ав-
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торські, їх зазвичай роблю технікою
травлення оцтом, а з традиційних
найбільше подобаються — курські.
Там переважають такі символи: „зірочки“, „хрестики“, „грабельки“, „сосонки“, „завиточки“, „дерево роду“,
„берегині“. Також заворожує їхній колорит: білі лінії, жовті, червоні, чорні барви. Завдяки писанкарству я вивчала історію переселень українців,
відстежувала, як це позначалося на
орнаментиці та колористиці писанок.
— Як продовжуєте свою навчально-творчу роботу в Києві?
— Наразі проводила лише один
майстер-клас на Різдво, зі створення різдвяних писанок. А зараз саме
починається „найгарячіший“ період.
Планую проводити навчання з інших народних мистецтв: створен-

ня ляльок-мотанок,
бісерного ткацтва,
витинанки, вишивання. Завжди намагаюся культивувати
народне мистецтво,
а також пропагувати, поширювати
і навчати, щоб не
я одна це все робила.
— Чи знаєте скільки
всього створили писанок?
— Рахувала свої роботи до 2010 року, а потім набридло.
Тоді було понад 10 тисяч писанок. Часто мене багато запрошують на виставки, але зараз не маю можливості,
бо все, що створюю, продаю, щоб заробити на прожиття. Єдине місце, де
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можу показати їх —
у соцмережах. Ще
такого не було, щоб
я так багато творила
і в мене не залишалося нічого. Мої роботи
публікували в декількох журналах, зокрема й за кордоном;
видала навчальний
посібник „Писанкова абетка“. Дуже хочу
видати альбом своїх
писанок, але це знову ж таки великі кошти. Але й теперішній мій емоційний
стан не дає мені розвиватися, планувати цікаві проекти, уявляти як далі
жити — я живу одним днем.
Розмовляла Наталія ПАВЛИШИН

студентські ініціативи

Політехнікам розповіли як поїхати за кордон

М

инулого тижня студентам,
які мріють доповнити своє
університетське навчання знаннями, здобутими за кордоном
розповіли про доступні студентські програми обміну, волонтерські організації. А також поділилися списком інтернет-ресурси,
де можна знайти цікаві навчальні тренінги, семінари в Україні
та за кордоном.

Презентацію „Create your perspec
tive“ організували активісти міжнародного відділу Колегії та профбюро
Інституту комп’ютерних наук та ін-

формаційних технологій Львівської
політехніки.
— Ми запросили ряд спікерів від
найпопулярніших молодіжних об’єднань та програм для представлення
власних проектів: BEST, AIЕSEC,
CAMPUS, ERASMUS, WORK and
TRAVEL. Гості зустрічі розповідали
студентам про різні стипендіальні
програми, ділилися власним досвідом поїздок за кордон, розказували
про всі нюанси таких поїздок, тобто повідомили інформацію, яку не
знайдете на офіційних сайтах, —
розповіла співорганізатор заходу,
першокурсниця, очільниця між-

народного відділу профбюро ІКНІ
Кристина Сенченко. — Також через
скайп ми поспілкувалися з нашою
студенткою, які зараз за програмою
ERASMUS перебувають у Польщі.
Вони поділилися думками про переваги участі у цій програмі.
Величезна кількість присутніх на
заході ще раз довела, що студентську
молодь дійсно цікавить можливість
використовувати час навчання якомога повніше та корисніше, вони
прагнуть розвиватися і здобувати
нові знання.
Наталія ПАВЛИШИН

екофестиваль

Наша „дЕКОрація“
Впродовж квітня у Львові вперше
проходить екологічний фестиваль
„дЕКОрація“. Це низка проектів екологічного спрямування, що покликані
сприяти поінформованості соціуму
щодо проблем довкілля, популяризації здорового способу життя, формуванню корисних звичок, розвитку
екологічної свідомості громадян. До
фестивалю долучився й Інститут екології, природоохоронної діяльності
та туризму ім. В. Чорновола Львівської політехніки, який традиційно
бере участь у заходах до Дня довкілля

19 квітня (відзначається в Україні щороку у третю неділю квітня).
Стартував екофест із Години
Землі. За поданням директора ІЕПТ
до акції приєдналась і Політехніка:
в суботу 28 березня о 20.30 на годину
було вимкнено зовнішнє освітлення
головного корпусу.
Більше про „дЕКОрацію“ — на
http://eco.sii.org.ua. Основні події
фестивалю:
04/04/2015 — велопробіг (маршрут 50 км) від площі Ринок до заповідника Розточчя.

18/04/2015 — показ фільмів на
„зелену“ тематику та соціальної реклами, ярмарок екопродукції (Парк
культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького).
22/04/2015 — лекції для школярів
з нагоди всесвітнього Дня Землі.
25/04/2015 — прибирання парку Зубра (в рамках Всеукраїнської
акції „Зробимо Україну чистою“),
екоквест.
Кожен може приєднатися і зробити свій внесок в охорону довкілля!
За інформацією звертайтеся
до ІЕПТ ім. В. Чорновола
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у фокусі

До пам’ятника Митрополиту —
через діалог
„А

удиторія“ вже писала про дискусію навколо встановлення пам’ятника Андрею Шептицькому у Львові. За схваленою концептуальною ідеєю проекту, він мав би постати недалеко від головних воріт
храму св. Юра до 150-річчя від дня народження Митрополита. Також
передбачено реконструкцію понадстолітнього скверу св. Юра, вирубку
значної частини дерев, проти чого виступила група активістів.

УГКЦ взяла на себе видатки, пов’язані з відлиттям пам’ятника, а місто — з упорядкування прилеглої
території, скверу. Архиєпископ і митрополит Львівський Ігор (Возьняк)
звернувся до небайдужих із проханням про фінансову підтримку
в спорудженні пам’ятника. Недавно
один із авторів затвердженої ідеї
проекту Ігор Кузьмак на зустрічі
з вірянами розповів, який мав би
бути пам’ятник і територія навколо.
Пропонований образ — збільшена
скульптурна фігура А. Шептицького
авторства Андрія Коверка 1930-х років (предстоятель УГКЦ — у чернечій рясі, з хрестом у руці) — декому
до душі, інші ж вважають його архаїчним і невідповідним часу. Так
Остап Лозинський із Національного
музею ім. А. Шептицького у Львові
зазначив, що пам’ятник мав би бути
рівновеликий шедеврам Пінзеля, що
прикрашають собор св. Юра.
Щодо реконструкції скверу, на
місці вирубаних дерев (серед них
є цінні й екзотичні) передбачено
зведення нової дороги — попри
третій навчальний корпус і студентську бібліотеку Львівської
політехніки. За збереження дерев
і скверу та проти використання на
його реконструкцію передбачених
32 млн. грн. й виступила ініціатива „Врятуй сквер св. Юра“. Водночас активісти (переважно молодь)
наголошують, що вони в жодному
разі не проти пам’ятника. У сквері
організовують сніданки, різні акції,
провели толоку. Невелику фігуру
А. Шептицького у сквері молодь не
вважає знеціненням постаті Митрополита, навпаки, серед людей і зелені він був би „живий“.
Оскільки сквер св. Юра є поряд
з Політехнікою і студенти проводять
там час, представники ініціативи
„Врятуй сквер…“ недавно запросили студентів ІАРХ на дискусію.
Завідувач кафедри містобудування

Галина Петришин озвучила текст
відкритого листа кафедри: встановлення пам’ятника містобудівники
підтримують, але мають зауваження
щодо конкурсної процедури (складу журі, нечіткого формулювання
містобудівного рішення) та щодо
затвердженої ідеї проекту. Критикують запропоновану просторову
композицію (надмірна масштабність пам’ятника, наслідування зразків соцреалізму), зміну організації
руху транспорту (перекриття вулиці
Озаркевича не сприятиме розвантаженню центральної частини міста,
а дорога попри Політехніку не забезпечить трикутника видимості,
створить шумовий дискомфорт
у навчальних корпусах і потребує вирубки дерев). Кафедра вважає недоцільною реалізацію проекту і бачить
потребу в додатковій експертизі.
Що і наскільки реально змінити
на цьому етапі? Чи можливо і зберегти сквер, і встановити (зокрема до липня) пам’ятник на площі
св. Юра? Як узгодити побажання
сторін?.. Над пошуком компромісу
працює спеціальна Робоча група.
До неї ввійшли по два представники
від Церкви, міської влади, мешканців прилеглої до скверу житлової
зони, Політехніки, групи авторів
затвердженої ідеї проекту й ініціативи „Врятуй сквер…“. Політехніку
разом зі Степаном Тупісем із кафедри містобудування репрезентує доцент кафедри мостів та будівельної
механіки Богдан Моркляник, який
зокрема має позитивний досвід підготовчої роботи до встановлення
на Вулецьких пагорбах пам’ятника
польським професорам, розстріляних гітлерівцями 1941 року. Б. Моркляник коментує (розмова відбулася
тиждень тому):
— Ще спочатку пропонували
розділити два питання — встановлення пам’ятника А. Шептицькому, який треба звести до ювілею,

і реконструкція скверу св. Юра. На
жаль, не вдалось. Відбулося вже кілька засідань робочої групи. Розмови
проходять важко. Є несприйняття
з боку сторін: одні категорично кажуть „не дамо різати дерева“, інші —
„без вирубування дерев і перенесення дороги не варто говорити й про
пам’ятник“. Позиція Львівської політехніки висловлена не раз і вголос: Політехніка брала участь у конкурсі на найкращу концептуальну
ідею пам’ятника А. Шептицькому,
в обговоренні ідей проекту пам’ятника й облаштування території та
послідовно обстоювала позицію,
що пам’ятник треба споруджувати.
Після першої зустрічі робоча група ухвалила рішення про вирізання
сухостою, і до честі громадських активістів, місцевих мешканців, і зокрема за участю політехніків, нежиттєздатні дерева зрізали. Група
заслухала аргументи експертів. На
жаль, є сторони, які чомусь взяли
участь не в усіх засіданнях (представники Церкви) або декларують
намір вийти з робочого процесу
(одне із засідань із невідомих причин
залишив автор ідеї проекту). Тобто
процес складний, усе ж є невеличкі
поступки. Наприклад, група проектантів суттєво зменшила площу замощення на користь зеленої зони.
Бачу також, як молоді активісти,
можливо, в чомусь і максималісти,
але розпитують, готові слухати. Це
важливо, бо маємо спільну мету —
встановлення пам’ятника людині,
яка відіграла в нашій історії дуже
значну роль. Це думка Політехніки — і ректора, і педагогічного та
студентського колективів.
Поки дискусії тривають, Блаженніший Любомир (Гузар) закликав
львів’ян „спокійно, без емоцій та,
зрозуміло, без побічних інтересів
поговорити одне з одним і — головне — почути одне одного. Якщо
збережете спокій і усвідомлення
спільного зацікавлення щодо збереження духовних цінностей…, то
в слушний час пам’ятник великого
пастиря нашої Церкви постане на
своєму місці“.
Ірина ШУТКА
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історичні постаті

У

лютому минуло 345 років від дня народження українського
козацького літописця Самійла Величка

Козацький літописець
Самійло Величко

На жаль, визначні дати таких людей
нині минають якось прозаїчно, буденно і навіть непомітно. А якраз на
таких постатях і варто виховувати
у молоді патріотизм, потяг до високої освіти, любов до свого краю.
Самійло Величко жив і творив
у дуже буремний час козацької
держави. За час свого існування
вона була змушена у безперервних
війнах захищати свою незалежність від зазіхань сусідів — Речі
Посполитої, Туреччини і Московії (назва Росія — з поч. ХVІІІ ст.).
Кожен гетьман того часу ставив
собі за мету об’єднати два береги
Дніпра, кожен вважав, що може
збудувати сильну державу. Однак
усе закінчувалося прозаїчно: підбурені бунти руйнували і так слабку державу, даючи змогу ворогові
скористатися з цієї ситуації у власних інтересах.
— Постать Самійла Величка —
досить відома в історії України,
але багато інформації про нього
не знайдеш, — говорить асистент
кафедри історії України та етнокомунікацій Мирослав Лисейко. —
Збереглося не так уже й багато відомостей про події другої половини XVII — початку XVIII століть,
тим паче, що людей, які професійно
писали б про історію України, в цей
час практично не було. Виняток —
Самійло Величко, для якого написання Літопису козацької держави, здається, було своєрідним хобі.
Його цікаве, насичене історичними подіями життя розпочалося зі
служби писарем у Василя Кочубея,
який згодом почав довіряти своєму
писареві найбільші державні таємниці. З легкої руки Кочубея через
15 років служби його ввели до Генеральної військової канцелярії. Величко працював в уряді тогочасної
держави (тож був знайомий з усіма
тогочасними політичними справами), брав участь у походах, зокрема
через Правобережну Україну. Очевидно, будучи довіреною особою
Кочубея, виконував його секретні
доручення.

— Яким було його ставлення до Івана
Мазепи?
— Про це ми дізнаємося з Літопису,
в якому Величко характеризує видатних діячів того часу. Описуючи
історичні постаті, він пишається
Кочубеєм, а от Мазепа для нього —
однозначно негативна постать. І це
зрозуміти можна, адже через нього
він одночасно втратив і свого патрона, і потрапив на кілька років до
тюрми. Для Величка ці події дуже
складні, адже він як наближена людина Кочубея в багатьох випадках
сповідував його ідеї.
— Самійло Величко походить із заможної, освіченої родини: у його
батька, Василя Величка, була чимала
книгарня. Ймовірно, звідси й з’явилася
любов до читання, до пізнання історії
свого краю…
— Очевидно, що так, бо він вступив до Києво-Могилянської колегії — найпередовішого навчального закладу того часу, в якій уже
тоді викладали латину, німецьку та
польську мови. Студенти Могилянки великою мірою були поєднані
з європейською освітою: вони могли читати передову європейську літературу. До того ж, він збирав свою
бібліотеку, яка з роками обростала
новими, цікавими, як нині кажемо,
раритетними виданнями. Згадаймо,
що після тюрми, з якої його витягнув син Кочубея, Самійло Величко
не захотів більше повертатися в політику. Обширні знання придалися йому, коли повернувся в рідні
краї в уже зрілому віці: спочатку
вчителював у рідному селі, а потім
зайнявся літературною діяльністю. Маючи багато інформації, яку
черпав з українських, польських
та німецьких джерел, з документів
Генеральної військової канцелярії,
народних переказів, козацьких літописів, творів іноземних істориків,
архівних джерел, листів, реєстрів
тощо, вирішив: щоб не загубилися спогади, систематично викласти
історію української козацької держави.

— А що відомо про Величка як про людину?
— Ми черпаємо відомості про нього із самого Літопису. На жаль, його
сучасники залишили обмаль відомостей про Самійла Величка. Можна ще
знайти в окремих бібліотеках стародруки із його автографом. Знаємо,
що він мав добру освіту, працював на
високих посадах, переживав за свою
державу, його хвилювало її минуле.
Величко перший пробує пояснити, за
яких обставин держава народжується  і як події впливають на її творення, чому ж не вдається збудувати її,
дає свої пояснення, рецепти. За цим
проглядається людина-патріот, яка
прагне стабільності своєї держави.
— Чим важливий для наших нащадків
Літопис Самійла Величка?
— Українська історіографія починається з Літопису Величка, який був
одним із батьків написання козацької тематики в українській історії.
Його твір для істориків є неоціненним, у ньому він задокументував
дуже багато речей, які в інших джерелах не збереглися. Деякі речі ми
сприймаємо на віру, бо зустрічаємо
їх лише в його творах. До слова, там
уже присутній критичний аналіз.
— На Вашу думку, постать Величка
повчальна для нинішнього покоління?
— Звичайно, адже показує, якою важливою є освіта. Якби він не мав високого інтелектуального й освітнього
рівня, то не зміг би залишити такого
визначного твору. Нашим студентам
теж потрібно вчити мови, щоб вільно почуватися у світі, користуватися
першоджерелами, здобувати досвід
у європейських країнах — у сучасному світі без знання іноземних мов не
можна рухатися вперед.
Катерина ГРЕЧИН
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альма-матер

сад політехніки

Янош Шляхта: „Нові дерева і кущі
садимо щороку“

С

учасний урбаністичний світогляд, який дедалі активніше шириться Україною, а Львовом зокрема, передбачає право на існування
кожного дерева у міському просторі. Доля зелених насаджень більше
не є справою лише органів місцевого самоврядування чи користувачів
певних територій. Це доводять часті випадки конфліктів між забудовниками та, до прикладу, харків’янами чи киянами. Не дивно, що
в лютому львівський сегмент соцмереж різко відреагував на зрізання
дерев на початку вулиці Устияновича, біля 15 навчального корпусу
Політехніки. Чому і що саме зрізали цьогоріч та які рослини висадили
на території вишу, нам розповів садівник університету Янош Шляхта.

— Найбільша територія зелених
насаджень Політехніки — майже
3,5 га, — біля головного та сусідніх
із ним навчальних корпусів. Офіційна
назва цієї зеленої зони — малий сад,
і я відповідаю саме за нього. У лютому
працівники господарського відділу
справді здійснили тут чи не наймасштабнішу за останнє десятиріччя акцію
санітарного догляду за деревними
насадженнями. Зокрема, за моєю рекомендацією і з дозволу відповідної
комісії, забрали три аварійні дерева
(клен, граб та в’яз) з-під навчальних
корпусів на вулицях Устияновича та
Професорській, а також старі стовбури п’яти кленів гостролистих біля
3 навч. корпусу. Біля головного корпусу зрізали суху смереку. Крім того,
що ці дерева були старі й хворі, вони
не є рідкісними породами для нашого
регіону. Я навіть вважаю, що на території вишу клени, зокрема, могли
з’явитися як самосів. Наприклад, клен
гостролистий поблизу фігурки Матері Божої, що біля Науково-технічної
бібліотеки. Кілька років тому його
неправильно кронували, тому дерево втратило естетичний вигляд і вже
не відросте. Його, як і стовбур клена
гостролистого посеред півкруглих
лавок на подвір’ї головного корпусу,
доведеться зрізати, але дозволу на це
ми ще не маємо, — розповідає Янош
Михайлович.
За словами садівника, у лютому
перед 4 навч. корпусом підрізали
гілки туї західної, а біля 11 навч. корпусу провели кронування тополь —
берлінської та бальзамічної; з окремих високих дерев зняли омелу. Для
всіх цих робіт працівники вишу використовували не тільки бензопили,
а й автовишку та екскаватор, що ще
більше привернуло увагу львівських
урбаністів.

— Навіть старі дерева ми зрізаємо рідко й тільки за рішенням відповідних комісій, а нові рослини на
території саду висаджуємо щороку.
На початку березня 2015-го поблизу
головного та сусідніх з ним корпусів
з’явилося по 2 саджанці ясена звичайного та свидини червоної, 1 туя
західна, карликова ялина канадська
та 3 керії японські. Посадимо ще тис
ягідний компактно-кущової форми,
калину зморшкувату (вічнозелену),
каштан справжній (їстівний), 4 горобини звичайні, 6 гібісків сирійських
та вейгелу рясноцвіту. Останню нам
подарувала 85-річна випускниця університету. Також щороку мені доводиться підсаджувати деякі рослини,
що мали б рости рядами. Наприклад,
проректор Володимир Крайовський
подбав про те, щоб з’явилася гарна алея гібісків вздовж доріжки до
пам’ятника політехнікам, полеглим
у роки Другої світової війни. Але деякі рослини періодично нищать собаки
або діти. Тож я досаджую на їхнє місце свої саджанці. Так само зі смереками уздовж паркану попри вулицю
Бандери, — розповідає ландшафтний
дизайнер, у минулому — багаторічний науковий співробітник ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України.
Справа від головного корпусу Політехніки, поблизу алеї, що веде до
11 навч. корпусу, торік Янош Михайлович посадив ліщину деревовидну.
У народі її називають ведмежим горіхом, а батьківщиною виду вважається
Мала Азія. Зараз деревце має близько
3 м. висоти, а дорослим сягатиме 10 м.
і справді родитиме горіхи. Подібні
дерева у Львові ростуть хіба в ботанічних садах та приватних колекціях.
Неподалік ведмежого горіха, якого вже також устигли покалічити со-

баки (хоч вигулювати їх на території
Політехніки офіційно заборонено),
ростуть дві дорослі вільхи чорні.
Назву виду можна легко дізнатися,
адже на стовбурі однієї з них садівник кілька років тому почепив відповідну інформаційну табличку (як
і на більшості дерев та кущів малого саду). Біля цієї таблички з дерева
стирчить шматок металу, подібний
до долота.
— То справді долото, — каже мій
співрозмовник. — Були часи, коли
сад Політехніки косили звичайною
косою. Десь тоді, певно, котрийсь із
косарів забив собі долото у вільху,
щоб клепати на ньому косу. Я пробував витягнути його, але не зміг. Хай
буде артефактом з минулого.
Янош Шляхта написав кілька навчальних посібників для студентів
та садівників-практиків. Більшість
із пропонованих способів догляду
за рослинами він випробував сам,
адже за багато років створив власну
колекцію рідкісних декоративних
рослин. Незабаром у „Видавництві
Львівської політехніки“ побачить
світ його нова книжечка „Топіарне
мистецтво та живоплоти“, в якій
садівник описує принципи фігурної
стрижки рослин та значення цього
виду „зеленого мистецтва“ для сучасного ландшафтного дизайну.
Анна ГЕРИЧ
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культура

фестивалимо

„Французька весна“ — bienvenue!

В

ійна війною, а весна весною —
вона прийшла, і не тільки
надворі, але і в культурі — знову маємо місяць можливостей
доторкнутись до того, чим живуть
французи, через образотворче
мистецтво, фото, театр, кіно, та
найбільше — музику.

Цьогорічний фестиваль, не зважаючи
на обопільну економію грошей (у Франції нема фінансової кризи, та все ж…),
якщо проаналізувати анонсовані заходи
програми, навіть цікавіший, ніж торік.
Завдяки особистим зв’язкам і знайомствам представника Посольства Франції
у Львові Бернара Уліата вдалося залучити до „Французької весни“ відомих і оригінальних французьких митців. Родзинкою фесту стануть виступи ілюзіоніста
Мажіка Мусса — це не звичайний фокусник, це актор, професійний клоун, для
якого створювати добрий настрій людям
є великим задоволенням. Спілкуватися
з львів’янами артист буде 19–21 квітня
у кафе та школах, просто на вулиці.
Розпочнеться ж „Французька весна“
з виставок: у Альянс франсез відкрито
виставку скетчерів, а у Палаці мистецтв
нині, 2 квітня, буде презентовано виставку The Parisianer — 100 митців, надихаючись обкладинками The New Yorker,
ознайомлять нас із особистим Парижем
на обкладинках уявного журналу.
Дослідник барокової музики, який
збирає по всьому світі підтвердження
взаємодії європейської барокової музики та музики регіону (львівські музичні артефакти ХVI–XVIII століть
і досі в архівах, малодосліджені), Жан-

Крістоф Фріш поділиться своїм досвідом музикознавця й дослідника. Крім
цього, під його орудою у Гарнізонному
храмі святих верховних апостолів Петра й Павла виступить квартет — після
вечірнього Богослужіння 7 квітня почуємо твори Моцарта, який опосередковано пов’язаний зі Львовом, адже
його син Франц Ксав’єр жив і працював
у Львові та популяризував тут музику
батька. Юзеф Ельснер і Войтех Гіровец — композитори, твори яких теж
прозвучать, також творили у Львові.
Класику урізноманітнить сучасна музика: у „Дзизі“ відбудеться два
концерти — 8 квітня гурт „Рапсодія“
поєднає класичну музику з репом та
джазом, а 25 квітня тріо „Бей. Лер.
Бей“ — балканські мотиви із чуттєвістю сучасного французького джазу.
І вдруге на власні очі побачимо, що
таке паркур — спорт, який став мистецтвом, своєрідна філософія та спосіб
сприйняття світу й міста. Паркуристи
з різних країн зустрінуться 14–16 квітня у Львові, а також — у румунському
місті Клуж, яке є молодіжною столицею Європи 2015 року, триватиме міжнародний фестиваль з паркуру.
Тиждень французького кіно (ретроспектива й короткометражки), опера
„Кармен“ французькою мовою в Опері, вистава курбасівців Memento vivere
за романом Ромена Гарі „Обіцяння
на світанку“, виставка фотографій із
зображенням Ейфелевої вежі в Музеї
етнографії та художнього промислу —
усе це теж „Французька весна“, про яку
можна багато говорити, але ще ліпше її
бачити і чути.

фотофакт

Музей — це не нудно, це модно

ХV

сезон Lviv Fashion Week,
який спрямований на підтримку українських дизайнерів,
нових якісних ідей та проектів,
відкрито показом колекції одягу, котру молоді дизайнери Юлія
Савкіна і Сергій Шахрай розробили спеціально для заповідника
„Тустань“.

Представлена колекція — частина проекту „Тустань у тренді“. Вона
є спробою зламати стереотип, що музей — це нудно і його не можна поєд-

нати зі світом моди. Хоч авторів чоловічого і жіночого одягу надихнуло
Середньовіччя, етніка в моделях осучаснена — динамічні принти, яскраві
кольори. Принти — результат ознайомлення з фортецею та її конструктивними архітектурними елементами.
Працівники заповідника випробували колекційний одяг на собі — фотосесія в ньому має дати розуміння, що
музей — жива установа.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

15

коротко
У Львівському драматичному
театрі ім. Лесі Українки відбулася прем’єра рок-опери
HEROD („Ірод“). Це остання ча
стина трилогії режисера Олек
сія Коломійцева. Головний
персонаж твору — дітовбивця
Ірод, тиранічний цар Юдеї,
який понад усе на світі праг
нув влади та безкомпромісно
го володіння усім. У рок-опері
відчутне постійне нагнітання
експресії, що виокремлює її як
зразок втілення рис експресі
онізму в рок-оперному жанрі.
Світлина фотографа Дмитра
Собокаря Gold symphony
отримала перше місце на
престижному міжнародному конкурсі арт-фотографії Al-Thani Award for
Photography-2014. Церемонія
нагородження переможців
відбулась у місті Доха, сто
лиці Катару. Вперше за всю
історію існування конкурсу
таку високу нагороду отримав
фотограф з України.
4 квітня у межах свого все
українського туру до Львова
завітає всесвітньо відомий
театр тіней Teulis. Колектив
гастролює містами України
з програмою „Крик душі“. Цей
номер про війну на Донбасі,
яка несподівано розлучає
закоханих. Постановка є по
єднанням акробатики і хо
реографії, оптичних ілюзій,
звукового супроводу і віде
опроекцій. У Львові артисти
виступлять в Театрі ім. М. Зань
ковецької.
За матеріалами інформагентств
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студентські ініціативи

спортогляд

ІАРХ: і творчий, і спортивний
П

У Сочі, де проходить чемпіонат світу зі шахів, у півфінал
вийшла львів’янка Марія
Музичук, здолавши під час
тайбрейку індійку Хампі
Конеру, яку вважали фаворитом змагань. Учасницям
довелося зіграти дві партії
з контролем часу 90 хвилин
на 40 ходів і з додаванням
30 секунд на кожен хід. Якщо
„основний час“ закінчувався
з рахунком 1:1, то шахісти
грали тайбрейк з укороченим
контролем часу. Сестра Марії
Анна несподівано програла
свою дуель шведці Пії Крам
лінг. Про остаточних пере
можців стане відомо 7 квітня.

ерший турнір з міні-футболу на Кубок ІАРХ відбувся 25–27 березня.
Зініціювали його самі студенти, яким після канікул і сесії запраглось
активності не лише мистецького характеру — до того вони можуть похвалитися цікавими культмасовими заходами, як от інсталяція до Хелловіну на
третьому поверсі головного корпусу Політехніки, акустичний вечір у студентському клубі студмістечка.

— Раніше такі турніри у нас не проводились, бо серед самих студентів панувало
переконання, що архітектори — люди
творчі і до спорту не дуже. Тепер колегія
і профбюро інституту вирішили ризикнути і довести, що це не так, — розповів
про турнір перед його проведенням голова профбюро, студент першого курсу
магістратури Андрій Сітарський. — Ми
оголосили місяць тому про набір у команди і побачили, що є ажіотаж: сформувалось дванадцять команд, в яких від
5-ти до 9-ти осіб, їх ми розбили на чотири групи. Учасники — студенти від
першого до п’ятого курсу, серед них як
стаціонарники, так і заочники, які становлять окрему команду. Було прохання
взяти участь у турнірі й від випускників,
але для їхньої команди не набралось достатньо людей. Крім цього, в нас є дві
команди, що складаються зі студентів,
котрі приїхали з Африки вивчати архітектуру. Тож ми жартуємо, що наш
турнір не простий, а міжнародний, і що
він не може бути сфальсифікований, бо
в ньому бере участь племінник заступника директора нашого інституту.
Щоб турнір проходив швидше, проводимо його одночасно на двох майданчиках у спорткомплексі „Медик“.
Висвітлюємо всю інформацію в соцмережах, тому сподіваємось на підтримку
глядачів — майданчики відкриті і мають трибуни. Студенти збираються
для тренувань самі, тренуються або на

майданчиках студмістечка, або винаймають майданчики у спорткомплексах
міста. Політехнічний спорткомплекс
зайнятий — багато секційних занять,
але якщо ми покажемо високий рівень
і масштабність, то, можливо, наступного року його керівництво погодиться, щоб турнір проходив уже там. Тим
більше, що міні-футбол — лише наш
маленький старт — студенти пропонують провести ще й турнір з волейболу.
Організаційні внески учасників
турніру — по 10 грн. з кожного — ми
використали на оренду приміщення,
м’ячів, закупівлю медалей. Обмежились
кубками й грамотами; команді, яка здобуде перше місце, вручимо, крім цього,
шкіряний м’яч. Якщо наступного разу
будуть спонсори, то кількість нагороджених збільшимо, можливо, відзначимо не тільки найкращі команди й найкращого гравця, а й голкіпера.
Отже, переможцями турніру стали:
команда Africa boys (1 місце), команди „Командос“ (2 місце) і „Футбол+“
(3 місце). У „Командосі“ — і найкращий
бомбардир — Олесь Кузьо (АР-403), за
турнір він забив 13 голів.
До слова, анонсуємо ще одну інститутсько-спортивну подію, але вже організовану профбюро ІТРЕ — 8 квітня
о 16.00. у спорткомплексі Політехніки
у залі для боксу відбудуться змагання
з армреслінгу.
Наталя ЯЦЕНКО

На площі біля пам’ятника
Михайлові Грушевському
у Львові 26 березня відбулася урочиста зустріч учасників міжнародного марафону
„Забіг Миру“. Оплесками
вітали учасників львівського
етапу Івана Артеменка та
Сергія Попова, які без зупин
ки продовжили свій шлях на
Яворівщину й далі до укра
їнсько-польського кордону.
Особливим гостем свята став
срібний призер Олімпіади
2008 року в Пекіні, заслуже
ний майстер спорту з вільної
боротьби Андрій Стаднік.
У межах проекту передба
чено здійснити найдовший
у світі забіг без зупинок
довжиною понад 18 тисяч км
від Києва до 42 столиць євро
пейських країн. Метою цього
спортивного заходу є подяка
ЄС за підтримку України в її
європейському виборі.
В універсальному манежі
спорткомплексу ЛДУФК
стартував фехтувальний
турнір за програмою ХІІ літньої Універсіади України.
На фехтувальних доріжках
боротьбу за нагороди вели
студентські збірні восьми
областей та міста Києва. За
результатами змагань буде
сформовано студентську
збірну України, яка з 3 до
14 липня у південнокорей
ському місті Гуанджу захища
тиме спортивну честь Украї
ни на ХХVІІІ літній всесвітній
Універсіаді.
Н. Я.
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перерва

Сканворд
АцетилПередній саліцибік будівлі лова
кислота

Червона тканина,
якою покривали
козаків-небіжчиків

Видозміна
План,
задум,
макет
будівлі

Захист від
ворожих
дій

Українська Народна
Республіка

Спортсмен на
стометрівці
Відношення довжини кола до
діаметра

Склала Христина ВЕСЕЛА

Житлове
приміщення
для команди на
кораблі

Випуск
кулі з вогнепальної
зброї

Макіяж
актора
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Одиниця
земельної
площі

Висушений
м’якуш
плодів
кокоса

Ріка в
Африці

Бог сонця
у давніх
єгиптян

КредитВівчарка но-фінанз Середсова
ньої Азії установа
Різко
Одне з
Штат на
окресле- найтовСході
на прощих
тилеждерев
США
ність
світу

Великий
історичний
період

Механізм
для підіймання
важких
предметів

Відбілююча
глина
Ґрунт під
водою
моря,
річки

Порядок
здійснення церковного
таїнства

Урочис- Прилад для захисту
тий вірш органів дихання від
прослав- пилу і шкідливих
речовин
лення

Урочистий танцювальний вечір

Побутовий прилад
Японська
пірнальниця за
перлами

Нота

Органи
дихання у
риб

У буддизмі переселення
душ
Тибетський
бик

Епіграф
на початку книжки

Одногорбий верблюдгібрид

Противники
вігів
Вирок
суду
присяжних

Його
носили
на коромислі

Спиртний
напій з
цукрової
тростини

Корабель
капітана
Ґранта
Чародій,
чудодій

Одиниця Овеча
сили
шкура
світла з вовною

Розмінна
монета
Лаосу

Ріка в
Пакистані

Море
Майстер Льодовиповітрятого
ного бою океану

Найманий кінний екіпаж в
Англії

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 8
Горизонтально: 5. Європа. 7. Аматор. 9. Ліс. 10. Орда. 11. Ранг.
13. Реторта. 15. Куба. 16. Дека. 17. Ладан. 20. Конто. 24. Руно. 25. Оклад.
26. Вино. 27. Сайда. 29. Ангоб. 31. Азот. 32. Рока. 33. Огорожа. 35. Граб.
36. Мунк. 37. Ере. 38. Шерхан. 39. Маркіз.
Вертикально: 1. Квартал. 2. Балатон. 3. Масарик. 4. Торнадо. 6. Омар.
8. Агра. 12. Кукурудза. 14. Економіка. 18. Агора. 19. Акорд. 21. Орден.
22. Тавро. 23. Ала. 27. Стартер. 28. Абонент. 29. Апофема. 30. Бронхіт.
33. Обух. 34. Амур.

Спосіб,
характер
виконання
Танцювальна
музика
негрів
США

J J J
Упіймав Путін золоту рибку і загадав бажання:
— Хочу бути президентом пожиттєво.
— Добре, як скажеш, — відповіла рибка. — А міг би
пожити довше…
J J J
— Найважчу роботу я завжди роблю зранку.
— Це ж яку?
— Встаю з ліжка!

18

ч. 9 [2889]
2 — 8 квітня 2015

реклама та оголошення

Новинки

благодійна акція

„Серце до серця“ —
„Врятуй дитині життя!“

Гумницький Я. М.
Метеорологія
та кліматологія
Навчальний посібник.
Фізико-хімічні процеси
в атмосфері, склад і бу
дова, стани атмосфери,
чинники, що впливають
на погоду та перед
бачення її зміни. Чинники формування
клімату, класифікація кліматів та зміни
і коливання клімату. Як антропогенні
навантаження на атмосферу, глобальні
забруднення повітря змінюють клімат.
Для студентів першого курсу базо
вого напряму „Екологія, охорона навко
лишнього природного середовища та
збалансованого природокористування“.
Управління
змінами
Навчальний посібник.
Буде корисним тим, хто
хоче зрозуміти, чому
стаються зміни, як
вони відбуваються і що
потрібно зробити, щоб
час змін був пов’язаний
з радістю, а не страхом та розпачем для
персоналу організації та людей загалом.
Видання підготував колектив авто
рів кафедри менеджменту організацій.
Призначено для студентів першого кур
су, які вивчають дисципліну „Управління
змінами“.
За редакцією
Крикавського Є. В.
Маркетинговий
менеджмент
Навчальний посібник.
Розглянуто теоретичні,
практичні та методоло
гічні аспекти управління
маркетингом: маркетинг у системі управ
ління підприємством; зміст основних ка
тегорій маркетингового менеджменту та
основні методи управління маркетинго
вою діяльністю на підприємстві; сучасні
тенденції розвитку; засади формування
ефективних служб маркетингу; характери
стики типових інтегрованих організацій
них маркетингових структур; аналітичне
забезпечення ринкових можливостей під
приємства на основі розвиненої системи
маркетингової інформації.
Для студентів першого та другого
курсу Інституту економіки та менеджмен
ту, які вивчають дисципліни „Маркетинг“
та „Маркетинговий менеджмент“.
Більше інформації на сайті
http://vlp.com.ua/
У книгарнях діє дисконтна програма
„Книжкова скарбничка“

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток № 09626549, виданий На
ціональним університетом „Львівська політех
ніка“ на ім’я Чудійович Богданни Романівни;
залікову книжку, видану Національним уні
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Матвіїва Івана Степановича;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Бугрій Марії Павлівни;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Вихопень Галини Богданівни;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Лемко Вікторії Іванівни;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Мурада Адама;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кіджата Ґоцье Кватачея;

студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Дмитренка Анатолія Сергійовича;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Терендій Наталії Богданівни;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Садівського Юрія Вікторовича;
залікову книжку, видану Національним уні
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мороз Христини Юріївни;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Будім Анни Сергіївни;
студентський квиток № ВК10334754, вида
ний Національним університетом „Львів
ська політехніка“ на ім’я Панкевич Марти
Олегівни;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Куляси Ярини Ігорівни.

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)

Частина
1 1/2 1/4 1/8 1/16
шпальти
Площа, см2 450 220 110 50 24
Ціна, грн.
350 250 200 150 100

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

На обкладинці (остання
сторінка, повноколірний друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

Виготовлення рекламного
блоку на замовлення

Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів
замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре
дакцією до виготовлення кінцево
го зразка — 350 грн.

Система знижок

За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.
Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua
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Многая літа!
Колектив кафедри охорони праці Інституту енергетики та систем керування Національного
університету „Львівська політехніка“ щиросердечно вітає
з  80-тиріччям доктора хімічних наук, професора
кафедри
Сергія Сидоровича
ЛЕВУША.
Вельмишановний і дорогий Сергію Сидоровичу,
бажаємо Вам міцного здоров’я, довгих років життя,
творчої наснаги і плідної праці на благо Львівської
політехніки.
Нехай будуть погожими Ваші дні, а рідні і друзі,
діти й онуки дарують Вам радість і любов.
З пошаною і завжди з Вами — колектив кафедри ОП.

Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
2 квітня — Вечір оперети (концертна програма). 18.00.
3 квітня — „Лускунчик“ (балет). 18.00.
4 квітня — „Чарівна флейта“ (опера). 18.00.
5 квітня — „Білосніжка та семеро гномів“ (балет). 12.00,
„Любовний напій“ (опера). 18.00.
8 квітня — „Сільська честь“ (опера). 18.00.

Національний академічний український
драматичний театр ім. М. Заньковецької
2 квітня — „Назар Стодоля“. 18.00.
3, 7 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 12.00.
5, 6, 7, 8 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
3 квітня — „Формули екстази“. 19.00.
4 квітня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
5 квітня — „Апокрифи“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки

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

3 квітня — „Ірод“ (рок-опера, прем’єра). 18.00.
4 квітня — „Вінні-Пух та всі-всі-всі“. 12.00, „Вівісекція“. 18.00.
5 квітня — „Великі подвиги маленького Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00,
„DIVKA“. 18.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
3, 4, 5 квітня — „За дверима“ (прем’єра). 18.00.

Ректорат, профспілковий комітет та співробітники університету висловлюють глибоке співчуття директору ПКО
„Львівська політехніка“ Ярославу Степановичу Тиханському
з приводу тяжкої втрати — смерті його матері
Марії Петрівни.

Колектив кафедри хімії і технології неорганічних речовин
ІХХТ Львівської політехніки висловлює глибоке і щире співчуття професору кафедри Оресту Івановичу Кунтому з приводу тяжкої втрати — смерті
матері.
Підтримуємо Вас у годину скорботи, поділяємо горе родини,
сумуємо разом з Вами.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 2,30 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 150117
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