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„Весна Політехніки“:

ІЕПТ

ІКНІ

примхлива, філософська,
життєствердна
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Молоді політехніки
воюють
і допомагають воювати
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Студент з Алчевська:
у Львові я відчув
себе вільним

8

Якщо відпочивати
влітку, то
в „Політехніку-3“!
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ваша думка

Яке значення має сім’я?
Для лідера гурту ONUKA
Нати Жижченко особливою
людиною в її житті є (і залишається навіть після
смерті) дідусь: він, майстер
народних музичних інструментів, не тільки прищепив їй любов до музики,
а й навчив розуміти життя,
Батьківщину (дідусі, погодьтеся, знаються на цьому). А ось найщасливішим
музикантка вважає день,
який провела, гостюючи
з коханим у своєї бабусі. Як
розповіла Ната в інтерв’ю
The Ukrainians, це тепер усе
„родинне“ — спільні свята,
спілкування з рідними —
є таким важливим для неї,
а ще років п’ять тому все
було по-іншому.
Багато хто, найчастіше у підлітково-юнацькому віці,
відчутно дистанціюється
від рідних, прагнучи таким
чином задекларувати свою
незалежність, дорослість
і т.п. Але час корегує ці аберації. І врешті, раніше чи
пізніше, нагадає, що батьки, сім’я, дім — твоя опора:
там знайдеш підтримку,
пораду, співчуття, розуміння, там завжди чекають
і пробачають. Звичайно,
з найближчими буває непросто, часом навіть дуже
складно, але без них —
ніяк. Така наша, людська,
природа: ми не можемо без
інших, а вони — без нас.
І про це доречно нагадати
напередодні Міжнародного
дня сім’ї, який, за рішенням
ООН, вже понад двадцять років світ відзначає
15 травня.
Як би не змінювалося
людство, сім’я залишається базовою соціальною
інституцією, а її стан —
свідченням рівня розвитку
суспільства, країни. Бо саме
з родини, її цінностей і традицій, починаються всі —
погані й добрі, лузерські чи
успішні персональні історії,
які, наче пазл, складаються
у загальну суспільну картину — чи похмуру, чи, навпаки, світлу.

Отець Юрій Остапюк, голова Центру студентського капеланства:

„У сім’ї кожен є служителем один для одного“
Сім’я як перший інститут виховання формує такі цінності,
як любов, повага, взаєморозуміння. Це як маленька домашня
церква, де кожен є служителем один для одного. Для Церкви
родина є важливим інститутом виховання саме християнина, здорової особистості. Починається вона зі шлюбу, коли
просять благословення Бога, щоб переживати всі труднощі
у взаємопідтримці, молитві. Папа Франциск нині закликає провадити добру
сім’ю, в основі якої — любов, в якій традиційно є мама і тато. Це особливо
важливо для сучасної Європи.

Ольга Тертишна, студентка першого курсу Інституту економіки
і менеджменту:

„Не вистачає спілкування з рідними“
Я із Сумської області, і моя сім’я — далеко. Спочатку було цікаво
відірватися від батьків, почати самостійне життя тут, у Львові. Але потім я зрозуміла, що мені часом не вистачає ближчого
спілкування з рідними — емоційного зв’язку, їх присутності.

Василь Данилів, студент третього курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Краще триматися разом“
Інколи людина, скажімо, їде за кордон — і відсуває сім’ю на
другий план, але потім щось трапляється — і тоді так хочеться
повернути час… Тому, вважаю, краще триматися разом. Зараз
вже можу допомагати своїй мамі. Мами завжди віддають багато
своїм дітям, але ми цим часто нехтуємо.

Оксана Сеник, асистент кафедри психології, педагогіки
і соціального управління:

„Або великий ресурс, або джерело проблем“
Сім’я — це завжди найближчі стосунки, але її значення для кожного — індивідуальне. Якщо ці стосунки вибудувати так, як хочеш, родина може бути дуже великим ресурсом: дає підтримку,
розуміння; а якщо вони складні, тоді сім’я — джерело проблем,
що відображається на функціонуванні особистості, її поведінці,
самопочутті. Особисто я свою сім’ю дуже люблю: це моя опора, де мене завжди
зрозуміють, приймуть, підтримають. Це і приємно, і створює відчуття безпеки.

Владислав Перець, студент першого курсу Інституту архітектури:

„Найголовніше в житті“
Моєю ціллю в житті є у 25 років побудувати бізнес, у 30 — одружитися і створити міцну сім’ю. Сім’я — це найголовніше. Крім
найближчих людей, важливою для мене є також бабця, глава
нашої родини. А дідусь, заслужений артист України Богдан Михайлович Іваноньків, який пройшов складний життєвий шлях,
завжди вчить мене, що треба багато працювати, наполегливо
вчитися, аби здобути добру освіту, мати копійку в житті.
Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА
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Політехніки воюють і допомагають воювати

Н

| Світлина Наталії Павлишин

априкінці квітня у Політехніці студентська молодь подарувала ще
один автомобіль для військових-політехніків у зону АТО, які воюють у добровольчому батальйоні „Азов“.

— На купівлю авто пішли кошти, які
зібрали з „Осені Політехніки“, виручили за здану макулатуру, а також
частково зі студентського аукціону
творчих робіт. Тобто допомагали
всі, — наголосив очільник Колегії
та профкому студентів і аспірантів
Політехніки Богдан Поліщук.—
Попередній раз ми купили авто за
понад 3 тис. доларів, а це авто — за
2 тис. доларів, тож треба було компенсувати ремонтними роботами,

що потребувало трохи більше часу.
Зараз продовжуємо збір коштів на
ще один автомобіль, який передаватимемо іншому підрозділові, де
воюють наші політехніки.
Скориставшись нагодою, трохи
поспілкувалася й зі самими воїнами — четвертокурсниками ІБІД із
позивними Лемко і Довгий. Хлопці в зоні АТО з грудня, від лютого воюють на території Широкіно
і найближчих точках Маріуполя, до

батальйону „Азов“ долучилися ще
в жовтні.
Вони розповіли, що кожен доброволець знає і розуміє чому пішов воювати — захищати рідну землю:
— Рішення йти добровольцями
не було спонтанне, ми все добре обдумали, а хлопці, яких ми знали в батальйоні „Азов“ підказали, коли буде
наступний набір. Перед відправкою
мали двомісячне тренування на двох
базах, продовжувався вишкіл і в зоні
АТО. Ми переконані, що маємо достатньо можливостей і сили протистояти агресору. Головне — бажання
і щоб ніхто не заважав. Воювати будемо до перемоги! Коли сидиш вдома
і дивишся телевізійні новини, то стає
страшно. А там про те не думаєш, бо
є конкретне доручення, яке повинен
виконувати. Хоча, коли їхали на перше бойове завдання, був „мандраж“,
а потім вже знаєш, що на тебе чекає
і що далі, то менше страху. Підтримку відчуваємо дуже сильно. Особливо
це було помітно на початках, коли вся
допомога надходила лише завдяки
волонтерам. Якби не волонтери, то
навряд чи протрималися б так довго.
Зараз вже маємо допомогу й від держави. В час перемир’я готуємося до
війни. Тому важливо, щоб кожен робив те, що вміє і може на своєму місці.
Наталія ПАВЛИШИН

знай наших!

Заслужена перемога
С
туденти Іван Наконечний
(ТЕН-31, ІЕСК), Артем Тіхомиров (МП-21) та Дмитро Бородін (АТ-22, ІІМТ) перемогли
у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади з електротехніки
для студентів неелектротехнічних спеціальностей вищих
навчальних закладів України.

Олімпіада проходила 21–24 квітня
в НТУ „Харківський політехнічний університет“. Якщо в мирні дні
у ній брало участь до 76 осіб, то нині
вирішили перевірити свої знання
і поборотися за призові місця лише
24 студенти. Львівську політехніку представляли Іван Наконечний

(ТЕН-31, ІЕСК), Артем Тіхоміров (МП-21) та Дмитро Бородін (АТ-22, ІІМТ). Учасники
олімпіади демонстрували свої
знання з постійного та змінного струмів, трифазних кіл, машин постійного струму, трансформаторів та електроніки. Із
40 можливих балів Артем Тіхоміров
набрав 38, здобувши перше місце.
На другому місці Іван Наконечний
(32,75). Четверте місце у Дмитра
Бородіна (28,25). Як команда хлопці
посіли перше місце, обігнавши навіть господарів олімпіади.
Вже 13 років переможців першого туру Всеукраїнської студентської
олімпіади готує старший викладач

кафедри теоретичної і загальної
електротехніки ІЕСК Наталя Мусихіна. Як результат — її підопічні щороку посідають призові місця. А в тому,
що саме бакалавр ІІМТ вже другий рік
поспіль виборює у II турі перше місце, є чимала заслуга лектора, доцента
інституту Василя Коруда.
Катерина ГРЕЧИН
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поради професіоналів

у формі діалогу

Про інтернет-маркетинг —
від польського професора

М

айбутні маркетологи,
логісти, менеджери прослухали лекції з інтернет-маркетингу професора Вроцлавського
економічного університету
Мірослава Мороза. До організації заходу долучилися дві кафедри — менеджменту організацій
та маркетингу і логістики.

— Заняття для студентів, а це дев’ять
лекцій, відбувалися на добровільних
засадах, зазвичай на 4–5 парі, але
щоразу приходило не менше 20-ти
осіб, — розповідає виконувач обов’язків завідувача кафедри менеджменту
організацій Олег Карий. — Щобільше, інформація про це поширилася

через соцмережі, і лекціями Мірослава Мороза зацікавилися студенти інших вишів, а також фахівці, які працюють у сфері маркетингу.
Лекції відбувалися жваво, у формі
діалогу. На них порушено багато питань, пов’язаних з інтернет-маркетингом — це просування бізнесу, розвиток
фірми, пошук інформації про продукт
тощо. Жодних мовних бар’єрів не виникало — багато студентів вивчають
польську, решті порозумітися з лектором допомагав перекладач, а слайди були англійською мовою. Матеріали
цих занять будуть використані у навчальному процесі.

У

Політехніці відбулася презентація для студентів від
корпорації Google.

го та міжнародного права. До неї
долучилися колеги з Конституційного Суду, Острозької академії,
Франкового університету, а також
доктор Вроцлавського університету (Польща). Свою роботу правники поділили на дві частини — пленарну і секційну. В одній секції
обговорювали теорію конституції
і констиціоналізму, у другій — конституційну реформу в Україні.

До Інституту комп’ютерних наук
та інформаційних технологій завітали працівники головного офісу
Google, розташованого у Дубліні
(Ірландія), Ігор Петрук та Ольга Павлюк. Послухати колег, які
вже досягли професійного успіху,
прийшло дуже багато студентів не
лише старших курсів комп’ютерних
інститутів, а навіть бакалаври, які
вже нині планують своє професійне майбутнє, тож аудиторія була
вщерть заповнена.
Ольга та Ігор недавно й самі
були студентами одного з київських вишів і добре знають, як
важко випускникові знайти хорошу роботу. Щоб допомогти
спудеям у виборі майбутнього
місця праці, вирішили об’єднатися у команду, і нині їздять у різні
виші, ознайомлюють українських
студентів з можливостями, які
відкривають перед ними іноземні компанії.
Розповідаючи про тонкощі заповнення резюме і спілкування на
співбесіді із роботодавцями фірми, Ольга та Ігор радили політехнікам подавати про себе реальні
відомості, бути при цьому правдивими і щирими, вже тепер виробляти у собі лідерські навички,
бути активними не лише в навчанні, а й громадській роботі, вміти
працювати з різними програмами
й складати власні програми, вірити в свої сили і тоді успіх обов’язково прийде.

Ірина МАРТИН

Катерина ГРЕЧИН

Ірина МАРТИН

міжнародна конференція

| Світлина Ірини Мартин

Конституційні питання — на часі

У

Політехніці говорили про український та закордонний досвід у розвитку теорії і практики конституціоналізму. Це відбулося в Інституті права та психології на Першій міжнародній науково-практичній конференції,
учасниками якої були як досвідчені науковці, так і студенти та аспіранти.

Основні питання доповідей та обговорень стосувалися українського
конституційного розвитку — сутності конституціоналізму, питань
взаємозв’язку держави і права,
виборчого права, конституційно-правових відносин, гарантій
щодо прав і свобод тощо. Як виявилося, молодих науковців цікавлять
сучасні проблеми дотримання конституційних норм у тій чи іншій
сфері. Організували конференцію
науковці кафедри конституційно-

Google —
в гостях
у політехніків
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з головної зали

Перспективи розвитку Політехніки

Ч

лени Вченої ради Львівської політехніки 30 квітня вперше
зібралися на своє засідання в оновленій залі головного корпусу. Вони заслухали інформації про впровадження системи електронного документообігу в університеті, стан та перспективи
розвитку міжнародних зв’язків та створення кафедри цивільної
безпеки. З усіх питань прийнято відповідні ухвали.

Заслужені нагороди
Цього разу таких нагород було чимало. Так, Президія Національної
Академії Наук України нагородила
премією ім. Івана Пулюя і дипломами професора кафедри фотоніки
Політехніки Володимира Фітя за

висококваліфікованих фахівців надано звання почесного
професора Львівської політехніки. Під оплески присутніх
Юрій Ярославович вручив йому
диплом почесного професора
(на світлині). Дипломи про надання
наукових ступенів отримали й кілька науковців університету. Групу
науково-педагогічних працівників
представлено до вчених звань.

| Світлини Катерини Гречин

Система електронного
документообігу

цикл робіт „Оптико-цифрові дифракційні періодичні структури та їх
властивості“. Таким дипломом НАН
нагородило й Олександра Кузьменка з Інституту прикладної оптики
НАНУ та вченого з Кореї, який теж
працює в цьому науковому напрямі.
Велика група студентів університету отримала дипломи першого,
другого, третього ступенів і грамоти
з рук ректора університету професора Юрія Бобала про здобуття призових місць у другому етапі Всеукраїнських студентських олімпіад з різних
навчальних дисциплін, напрямів
підготовки та наукових конкурсів.
Було відзначено й переможців студентських командних змагань, які
продемонстрували високий рівень
теоретичної і практичної підготовки, високий потенціал, бійцівські
якості, особисті досягнення.
Члени Вченої ради привітали
професора кафедри радіотехніки та
радіовимірювань ІТРЕ Леоніда Недоступа, якому за визначні заслуги
перед університетом та багаторічну
плідну роботу на ниві підготовки

Інформуючи членів Вченої ради про
впровадження системи електронного документообігу у Львівській політехніці, проректор з науково-педагогічної роботи професор Дмитро
Федасюк зосередив свою увагу на підходах до опрацювання електронних
документів, функціях електронного
документообігу, типових користувачах електронного завдання, формі
його створення в системі GLPI, візуалізації статистики виконання завдань
у цій системі тощо. Наголошуючи на
успіхах, Дмитро Васильович розповів
і про проблеми та перспективи впровадження системи електронного документообігу, відповів на запитання.
Вчена рада відзначила, що в університеті необхідно створити спеціалізований підрозділ для впровадження та обслуговування системи електронного документообігу,
сформувати реєстр загальноуніверситетських систем та сервісів,
які обслуговуватимуть інформаційно-документні потоки, розробити
внутрішній онлайн-сервіс пошуку
електронних контактів, координат
підрозділів, співробітників та студентів, створити реєстр нормативної бази діяльності вишу тощо.

Міжнародні зв’язки
Про стан та перспективи розвитку
міжнародних зв’язків доповів проректор з науково-педагогічної ро-

боти та міжнародних зв’язків професор Юрій Рашкевич. Він звернув
увагу присутніх на статистичні показники міжнародної діяльності:
міжнародні відрядження, динаміку
мобільності викладачів і студентів
(останнім часом мобільність дуже
зросла серед студентів), розповів
про участь у міжнародних проектах та програмах, зокрема таких
як Еразмус+ та Горизонт-2020 —
пріоритетних напрямках розвитку міжнародного співробітництва
університету, відзначив інститути,
які в цьому плані працюють найкраще. Не оминув увагою й підписання угод про співпрацю з іноземними вишами, програму отримання
подвійних дипломів на бакалаврському і магістерському рівнях,
навчання в університеті іноземних
студентів.
На думку членів Вченої ради, для
удосконалення системи управління
міжнародною діяльністю та підвищення її ефективності слід створити
Центр міжнародного співробітництва, а також спільні із закордонними університетами освітні програми, що передбачають по закінченні
навчання два дипломи; запровадити
освітні програми та навчальні дисципліни англійською мовою; уклас
ти нові угоди про співпрацю з провідними європейськими і північноамериканськими університетами,
що значно розширить академічну
мобільність.
Вчена рада, заслухавши інформацію голови науково-методичної
ради університету професора Анатолія Загороднього про створення
кафедри цивільної безпеки в університеті, підтримала цю пропозицію.
Катерина ГРЕЧИН
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студії

тетлонг-250

коротко

Хто випустить
медичний препарат?

Політехніки — президентські
стипендіати. За досягнення
в навчанні й науковій діяльності
академічні стипендії Президента України на ІІ семестр 2014–
2015 н.р. призначено 598 студентам різних вишів України. З них
12 осіб — політехніки. Це зокрема
Тарас Бінкевич, Марія Борис,
Ярослав Боровець, Катерина
Бортнік, Ірина Венгрин, Олена
Глянцева, Олег Грицунь, Ірина
Костецька, Дмитро Сидоров,
Галина Холявка, Сергій Машталір (Автодорожній коледж),
Христина Руснак (Технологічний
коледж).
Львівська політехніка та Львівський інститут менеджменту
співпрацюватимуть. Угоду про
це підписали ректори вишів —
Юрій Бобало і Мирон Янків
відповідно. Це дозволить розвивати міжвишівські зв’язки,
проводити спільні дослідження
тощо. Наразі домовилися про
формування спільної програми
підготовки бакалаврів і розробку та впровадження консолідованих заходів із бізнес-освіти
і підтримки бізнес-середовища,
інформує прес-служба Політехніки.
Затвердежно новий перелік
галузей і спеціальностей. Він
став коротшим (109 замість
150 спеціальностей) і почне
діяти з 2016 року. Він буде більш
зрозумілий для абітурієнтів,
дозволить вишам реалізовувати
право на автономію (формувати
освітні програми, реагуючи на
запити ринку праці), а також
є необхідністю на євроінтеграційному шляху України, зазначила заступник очільника МОН Інна
Совсун.
Створено Національне агентство
із забезпечення якості вищої
освіти. Прийнята Кабміном постанова про це набере чинності
1 вересня цього року. Агентство
формуватиме вимоги до системи
забезпечення якості вищої освіти, аналізуватиме якість освітньої
діяльності вишів, проводитиме
ліцензійну експертизу, формуватиме галузеві експертні ради
тощо. У складі структури — 25 членів, її керівників за поданням
агентства призначатиме уряд.

Н

ауковці кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та
біотехнології Львівської політехніки ще з кінця 90-х років співпрацюють з академіком Борисом Собєтовим, автором розробки препарату,
діючою речовиною якого є дисульфірам. Цей медикамент ефективний
при алкоголізмі і наркоманії. Він вкрай необхідний людям, які приходять із війни. Однак цього року закінчився ліцензійний та реєстраційний термін дії на нову форму — тетлонг-250. Відповідно до законодавства, щоб його продовжити, треба знайти зацікавлене у цьому фармацевтичне підприємство.
Про нові наукові розробки
львів’ян, які допомагають подолати поствоєнні психологічні синдроми в учасників АТО, говорили
у Львівському прес-клубі Василь
Павлов (лікар-психіатр Військово-медичного клінічного центру
Західного регіону), Борис Собєтов
(академік, президент Всеукраїнської асоціації з проблем наркоманії та алкоголізму, автор тетлонгу), Аеліта Кричковська і Наталя
Заярнюк (доценти кафедри технології біологічно активних сполук,
фармації та біотехнології Львівської політехніки).
Зазвичай у війну проблеми наркоманії та алкоголізму поглиблюються. Це знаємо з історії двох світових
воєн, коли солдатам для підвищення
хоробрості, подолання страху видавали так званий „окопний коктейль“
(суміш горілки і кокаїну) чи „сталінські стограми“, внаслідок чого у них
виникала залежність.
У світі є препарати з діючою речовиною дисульфірам, однак переваги
українського насамперед у тому, що
це — вітчизняний препарат, отож,
дешевший від закордонних, по-друге, для курсу лікування потрібно

лише 10–12 ампул, які достатньо
вводити хворому раз на місяць.
— Не секрет, що в алкоголіків
і наркоманів часто розвиваються
злоякісні пухлини, — сказав академік Собєтов. — А наш препарат, крім
антиалкогольної та антинаркотичної дії, виявився ще й антипухлинним.
Досі тетлонг-250 випускали на
фармацевтичному підприємстві
„Львівдіалік“, однак відколи воно
збанкрутувало, інші виробники не
виявляють зацікавлення до цього такого необхідного медикамента. Річ
у тому, що підприємствам не вигідно
виготовляти ліки невеликими партіями, а саме такого випуску потребує
тетлонг-250.
Із 5 березня тетлонгу-250 немає
в аптеках. Тим часом у Військово-медичному клінічному центрі
Західного регіону створено клініку
психіатрії, наразі на 50 ліжкомісць.
Психологічні проблеми, пов’язані
з алкогольною залежністю, зростають. А випускати вітчизняні ліки, що
можуть стати справжньою панацеєю
від неї, у нас не поспішають.
Ірина МАРТИН

За матеріалами інформагенцій, МОН
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цікаві зустрічі

Виразні знаки історії від „Дня“
В
же звично, що навесні до Львова, а зокрема й до
Львівської політехніки з різними проектами
навідується газета „День“. Не стала винятком і ця
весна — з 29 квітня до 10 травня у Львівському
палаці мистецтв діяла мандрівна фотовиставка.
А головний редактор видання Лариса Івшина завітала до нашого університету.

| Світлина Наталії Павлишин

У Палаці мистецтв експонували близько 160 світлин, які вибрали з понад
2-ох тисяч робіт з усіх куточків України. Значна частина світлин присвячена
головним подіям минулого
року — Революції Гідності, а також представлено
світлини з війни на сході
країни.
Як наголосила під час
відкриття виставки директор Міжнародного інституту освіти, культури та
зв’язків з діаспорою Львівської політехніки Ірина Ключковська, у газеті
„День“ закладено концепт
правди. „Правда є в кожній
світлині… Дуже важливо,
що правда, яка є і на сторінках газети, і на світлинах, дає нам надпотужну
зброю. Ми підвищуємо
свою самооцінку, віримо,
що все буде добре і перемога буде за нами“.

Лариса Івшина під час
виступу наголосила:
— Ми здійснюємо фотомоніторинг історії новітньої України. Маємо
близько 1,5 млн. фотографій, що характеризують
життя України за ці роки.
Наразі ще не написано підручники з новітньої історії, а фотографія вже дуже
сильно, об’єктивно передає все, що відбувалося.
Це надзвичайно важливо.
Своєрідними символами фотовиставки стали дві
світлини: робота, яка п’ятнадцять років тому була
призером фотоконкурсу,
під назвою „Льонька політика“ із зображенням
„класичного українського
бунтаря“ із „рабським тавром“ на руці — „Погоняй,
да знай меру“ та цьогорічна світлина-призер у номінації „Золотий „День“ —
„Позивний „Сокіл“, де

зображений військовий,
у якого на руці тризуб
і татуювання — „Воля або
смерть“.
— Це виразні знаки
історії. Над цим треба думати, про це треба говорити, — підкреслила Лариса
Івшина. — Чи могли оминути цей виклик, чи своїм легким ставленням до
отриманої незалежності
були приречені на ці драматичні і трагічні події?
Ми маємо шанс створити
сильну справжню державу на новому фундаменті,
якщо відчуємо цей час,
коли руйнується старе.
Окрема зустріч-діалог
із головним редактором
газети „День“ на тему „Як
нам перемогти?“ відбулася у Львівській політехніці. Привітав гостю ректор
Політехніки професор
Юрій Бобало, який також
виступав і на відкритті
виставки. Зокрема Юрій
Ярославович наголосив,
що всі заявлені реформи
у державі зазнають фіаско, якщо до їх реалізації
не залучать десятки, сотні
тисяч наших співгромадян, без сформування пов-

ноцінного громадянського
суспільства, без широкого
діалогу влади і громадянського суспільства. Саме
налагодженням такого діалогу і займається газета
„День“ на чолі з головним
редактором Ларисою Івшиною.
„День”, за словами Лариси Івшиної, — це набір
інструментів для пізнання правдивої історії України, розуміння суспільно-політичних, соціальних і культурних процесів
сьогодення, формування
у людей активної громадянської позиції. Це і сама
газета, і її інтернет-проект
„Україна incognita“, бібліотека книг „Бронебійна
публіцистика“, щорічні
конкурси кращих світлин,
літні школи журналістики, інтелектуальні бесіди
в Острозькій академії.
— На жаль, 23 роки
ми займалися утилізацією
пострадянського майна
з декораціями незалежної
держави. Ми маємо політиків перехідного періоду,
вихованих у системі олігархії. Але ми можемо перемогти, якщо викорінимо
бур’ян самоїдства і штучно
прищеплений комплекс
меншовартості. Сьогодні
українців Сходу і Заходу
має об’єднати інстинкт
самозбереження, — наголосила, відповідаючи на
різні запитання із зали,
гостя. — Варто зрозуміти,
що держава нам не гарантована, якщо ми не готові
за неї боротися. Хто не на
фронті, той має бути волонтером у різних сенсах.
Ми повинні думати, читати, бачити. В української
нації потрібно культивувати інтелектуальний розвиток, смак до інтелектуальної роботи, формувати
культуру читання.
Наталія ПАВЛИШИН
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студент зі сходу

Демид Майорников: „Ви не уявляєте,
як гордо я носив прапор України!“

Т

орік Демид Майорников закінчив перший курс Донбаського державного технічного університету в місті Алчевську Луганської
області, а вже цей навчальний рік він провів у Львові як другокурсник
кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій Львівської політехніки. Причина переїзду — війна. „Аудиторії“ хлопець розповів про свою активну громадянську позицію, за яку 2014-го його обрали головою департаменту
з національно-патріотичного виховання Національного студентського союзу й оголосили… членом „Правого сектора“.

Демид народився в Алчевську, але
від 6 років і до закінчення школи жив
у Херсоні. Потім знову повернувся
на Луганщину, вступив до університету. В Алчевську живуть його батько та бабуся, в Херсоні залишилися
мати і дві молодші сестри. У виші
Демид відразу долучився до студентського самоврядування, а невдовзі
почав представляти свій ВНЗ у Національному студентському союзі.
— Восени 2013-го я ще говорив
російською мовою, як і всі довкола.
Навчання також було російською,
тільки одиниці викладачів спілкувалися з нами українською. Десь на
початках Майдану в Києві я вперше
поїхав за кордон, в Грузію, на інтернаціональний проект, участь у якому
брали грузини, італійці, іспанці…
Мене вразило, як вони ставляться
до своєї мови і культури. Зробилося
прикро, що я вивчаю так багато мов,
можу спілкуватися англійською,
португальською, іспанською, французькою, італійською (тепер почав
вчити німецьку), а своєї добре не
знаю. Приїхавши з Грузії, я всім сказав, що спілкуюся тепер тільки українською: у навчанні й у приватному
житті. Коли я українською відповідав чи виконував завдання, претензій від викладачів не було, але часом
іронізували: „Ох! Який щирий українець!“. Здебільшого, моєму рішенню
противилися люди, які знали мене,
і яких я добре знав, — каже хлопець.
Справжні проблеми у Демида
з’явилися у квітні 2014-го: університетом ширилися чутки, нібито
україномовний студент належить
до „Правого сектора“.
— Прикро, але про це найбільше
говорили теж ті, хто добре знав, що,
крім навчання, мене мало що обходить. До „Правого сектора“ я не мав
і не маю ніякого стосунку. Але мої

батьки почали дуже хвилюватися,
адже тоді в Алчевську нагнітали багато негативу щодо цієї організації.
Думаю, хтось зумисне це робив, —
розповідає студент.
Отож, літню сесію 2014-го хлопець уже складав дистанційно, бо через загрозу власній безпеці у травні
повернувся до Херсона. А в липні перевівся до Львівської політехніки. До
того він тільки раз побував у Львові.
— Торік я кілька днів гостював
в одній львівській родині, бо під час
східних псевдореферендумів ми побоювалися провокацій. Мені дуже
сподобалося, і я хотів тут навчатися,
хоч знав, що у Львові, можливо, мені
буде важче, ніж деінде. Кафедра прикладної лінгвістики, де я тепер навчаюся, — це поєднання лінгвістики
і математики. Раніше я вивчав тільки
мови, тож маю скласти 12 дисциплін
академрізниці до 15 травня. З перших
днів між новими одногрупниками
почувався своїм. Живу в гуртожитку.
Все супер! Коли людина потрапляє
в нове середовище, їй доводиться
адаптуватися, а це означає — розвиватися. У Львові я маю чому дивуватися. Бачу тут справжню українську
культуру, якої нема на сході. Починаючи від святкування найбільших
християнських свят і закінчуючи тим,
що більшість людей ходять до церкви щонеділі. Мені дивно було чути
від одногрупниць, що кожної неділі
вони відвідують храм. В Алчевську
або Херсоні дівчата можуть піти до
церкви хіба раз на рік, на Паску. В Галичині є міцні сімейні цінності, збережена функція виховання у культурі,
яку втратили на сході. Різні історичні
події, які відбувалися на тих теренах,
щоразу більше стирали всі культурні
особливості, — вважає Демид.
У травні 2014-го за активну громадянську позицію в НСС Демида

обрали головою департаменту з національно-патріотичного виховання на загальноукраїнському рівні.
— Я організовую патріотичні молодіжні акції у різних містах України.
Наприклад, студентські перегляди
фільму „Поводир“ або флешмоби
з українською символікою. Нам тут,
у Львові, здається, що такі флешмоби
доволі банальні, але на сході і півдні
країни дуже важливими є навіть маленькі прояви патріотизму. Державні прапор і герб України на блокноті
дуже надихають тамтешню молодь.
Також у НСС я займаюся міжнародними справами, бо знаю іноземні мови.
Нещодавно представляв нашу організацію в Європейському студентському
парламенті, був в Ізраїлі, Туреччині,
Вірменії. Захід справді багато коштів
вкладає у молодіжні конференції та
симпозіуми, сприяючи порозумінню
й співпраці між народами. Дуже шкода, що мало моїх ровесників з України
використовують ці можливості вивчати мови, шукати друзів, розвиватися
та мандрувати. В Алчевську одногрупники взагалі не хотіли слухати про це.
У Львові теж, я думаю, могли б бути
активніші, — вважає студент.
Демид наголошує, що розвиватися можна всюди і завжди. Аби бажання було. Сучасний світ, за словами
хлопця, такий, що ви можете навчатися в університеті маленького містечка й отримати більші знання, ніж
той, хто вчився у столиці. До прикла-
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ду, всі іноземні мови, які знає, Демид
вивчав сам: розпочав з англійської
у 14 років, шукав друзів-іноземців
у Skype, спілкувався з французами,
італійцями… Наразі юнак не є відмінником, хоч мав середній бал 96 в
алчевському виші. Тепер на першому місці для нього — громадська діяльність та робота (перекладає 5-ма
мовами сайт для німецької фірми),
адже матеріальної підтримки хлопцеві нема від кого очікувати.
У квітні НСС завершив проект,
який стосувався студентів-переселенців. Молодь досліджувала проблеми, які виникають перед переселенцями у вишах, до яких вони
перевелися. Демид опитував респондентів в Одесі, Дніпропетровську,
Харкові і Запоріжжі.
— Я відчуваю те саме, що й усі ці
студенти, з якими спілкувався, здогадуюся, які проблеми вони можуть
мати. Офіційна інформація від університетських адміністрацій, якщо
бути відвертим, доволі прикрашена.
В офіційних звітах у всіх все добре.
Але коли говориш зі студентами нао-

МОЛОДіЖНА ПОЛІТИКА

динці, виявляється, — в одному виші
90 переселенців не мають студентських квитків, у другому бракує місць
у гуртожитках. А наприклад, четвертокурсники-випускники, захищаючи дипломи та складаючи випускні
іспити, не мають змоги складати ще
й академрізницю. Проблем багато.
Ми звернулися з ними до Міністерства
освіти. Наші дії підтримала голова комітету ВРУ з питань науки і освіти Лілія Гриневич, — розповідає хлопець.
Маючи змогу бувати і навіть жити
в різних регіонах країни, Демид
може порівняти їхні особливості.
А поняття свободи для нього має
своє, особливе, значення:
— Нинішня Херсонщина дуже відрізняється від себе вчорашньої. Ви собі
навіть не уявляєте, яким українським
став Херсон! Люди, котрі виїхали зі
зони АТО, справжні патріоти. Вони
навіть більш патріотичні, ніж деякі
львів’яни. Бо знають, що таке неволя.
Коли я навчався в Алчевську, а в Києві
стояв Майдан, ми також робили свою
„революцію“: залазили на 9-поверховий будинок і вішали Державний
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прапор України. Вночі, щоб ніхто не
бачив. За це могло бути дуже велике покарання. А львів’яни тоді могли вільно
ходити зі синьо-жовтими стрічками на
одязі та сумках. Якщо б я торік з такою
стрічкою пройшовся вулицями Алчевська, точно знайшовся б хтось, кому б
це не сподобалося. Ви не уявляєте, як
гордо я носив прапор України на наплічнику, який причепив собі вже перебравшись до Львова. Як я пишався! Бо
відчув себе вільним. Львів’яни, звісно,
не звертали уваги на мене й мій прапорець. І це теж було радісною дивиною
для мене. Я не можу цього описати…
Люди, які приїхали зі сходу, справді
знають, що таке неволя. Був момент,
коли ми з братом йшли вулицями Алчевська, а люди на нас оглядалися,
бо ми розмовляли українською. Щоб
уникнути цієї ворожості у поглядах,
ми перейшли на португальську (мій
брат також знає кілька іноземних мов,
включно з китайською). Напевно,
мама, викладач англійської, передала
нам якісь особливі гени.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ

фотофакт

„На горі, на Маківці“ — 100 років перемоги

| Світлина Леоніда Сніцарука

Для вшанування 100-річчя перемоги Українських Січових
Стрільців (УСС) над російськими військами до Меморіального цвинтаря-пантеону на горі Маківка (Сколівський
район Львівської обл.) 3 травня з’їхалися тисячі українців,
серед яких чимало представників Львівської політехніки.

Маківку стрільці зайняли 22 березня і утримували
60 днів. Найзапекліші бої були з 29 квітня до 3 травня.
У роки Незалежності на цьому місці облаштовано Меморіал.
Н. П.
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просвіта

пам’яті великого митрополита

наш календар

Причастімося
величного духу
і мудрого слова

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

Пам’ятні дати

„Українському
громадянству треба
єдности“
„Дві чесноти: віра і надія, як богословські чесноти, вимагають християнського доповнення — любови. Але
й у громадському значенні, як суспільні
і товариські чесноти, вони вимагають
доповнення чеснотою громадянської
і суспільної любови, які треба б хіба
назвати солідарністю, єдністю, ревністю та самообороною перед розкладовими елементами, що розбивають
народ на багаточисленні і просто во-

рожі собі фракції і партії. Чого українському громадянству передусім треба,
то тієї єдности і солідарности, без якої,
по словах Євангелія, не може встоятися
навіть царство демона. Звідси і природне побажання тієї єдности в святочних
побажаннях „Христос Воскрес!“
(Із пастирського послання
Митрополита Андрея до духовенства
і вірних на Великдень, 1936 р., Львів.)

студентська конференція

Погляд молоді на постать
Шептицького

О

середок Товариства „Просвіта“ кафедри політології та міжнародних
відносин ІГСН Львівської політехніки на чолі з керівником осередку
доцентом Оксаною Волинець ініціював проведення студентської наукової
конференції „Митрополит Андрей Шептицький — епохальна постать“.

На кафедрі політології та міжнародних відносин щороку проводять
просвітницькі заходи. Так, минулоріч організовували конференцію до
200-ліття з дня народження Тараса
Шевченка, а нещодавно разом із
спільнотою церкви Пресвятої Євхаристії (Домініканський собор) —
благодійний вечір зі збору коштів на
допомогу українським воїнам.
— У рік Митрополита Андрея
Шептицького ми організували сту-

дентську наукову конференцію.
Студенти 1–4 курсів, порадившись
зі мною, підбирали
теми самостійно.
Оскільки навчаються на кафедрі
політології і міжнародних відносин, то більше
звертали увагу на
суспільно-політичну тематику
в працях Митрополита, — розповіла ініціатор та
модератор студентської конференції
Оксана Волинець.
Молодь не лише підготувала доповіді, які стосувалися підтримки
Митрополитом організації „Пласт“,
діяльності Владики на підтримку євреїв, взаємин УГКЦ та ОУН тощо,
а також цікаві презентації та відеоролики.
Наталія ПАВЛИШИН

14.05.1796 — англійський лікар Едвард Дженнер уперше в світі зробив
вакцинацію проти натуральної віспи.
14.05.1845 — народився Ілля Мечников, відомий біолог, який відкрив
явище фагоцитозу. Лауреат Нобелівської премії.
14.05.1871 — народився Василь Стефаник, видатний український письменник.
15.05.1848 — скасовано панщину в Галичині.
15.05.1854 — народився Іван Горбачевський, український біохімік, гігіє
ніст та епідеміолог.
15.05.1856 — народився український
письменник Андрій Чайкiвський.
15.05.1859 — народився Панас Саксаганський (Тобiлевич), видатний український актор i режисер.
15.05.1891 — народився Михайло Булгаков, російський письменник, автор
роману „Майстер і Маргарита“.
15.05.1969 — помер Антон Монастирський, український живописець.
15.05.1988 — почали виводити радянські війська з Афганістану.
16.05.1648 — блискуча перемога
Богдана Хмельницького над польсько-шляхетськими військами під
Жовтими Водами.
16.05.1817 — народився Микола Костомаров, відомий український історик
i письменник, один із засновників
Кирило-Мефодіївського товариства.
16.05.1954 — вибухнуло повстання
політв’язнів у радянському концтаборі Кінґірі.
18.05.1876 — нечуваний в iсторiї
культури Емський указ про заборону
української мови i літератури.
18.05.1902 — помер у Сибіру Павло
Грабовський, український поет.
18.05.1963 — померла Марійка Підгірянка, українська письменниця, авторка творів для дітей.
20.05.1844 — народився Микола
Мурашко, український живописець
i педагог, засновник київської рисувальної школи.
20.05.1927 — американський пілот
Чарлз Лiндберґ першим у свiтi здiйснив безпосадковий перелiт через
Атлантику.
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напередодоні канікул
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ласкаво просимо

Якщо відпочивати, то в „Політехніку-3“!

Н

евдовзі канікули! І, якщо студенти ще в поті чола впродовж червня складатимуть іспити, то школярі вже
зможуть відпочивати. Щоб урізноманітнити довгі літні
канікули, у навчально-оздоровчому таборі (с. Коблеве)
організовують два чотирнадцятиденні дитячі заїзди.

— Наш табір із дітьми працює від
2005 року, тож маємо вже чималий
досвід. Тут відпочивають діти працівників Політехніки, профспілчан
Львівщини, були й діти з-за кордону. Цього року ми також запланували дві дитячі зміни — 1 та 16 червня,
у кожній із яких плануємо прийняти
приблизно 250 дітей, — розповіла директор табору Марія Костюк. — Наш
табір є в реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку при Міністерстві соціальної політики, в нас абсолютно все виконано відповідно до
вимог: із дітьми працюють кваліфіковані досвідчені педагоги, є медичний
персонал. Минулого року ми успішно співпрацювали з багатодітними
сім’ями. Діти віком від 4 до 7 років відпочивають з мамою або батьком. Для
комфортного та зручного догляду за
дітьми, для таких відпочивальників
виділяємо окрему кімнату.
У „Політехніку-3“ відпочивають
діти різного шкільного віку (їх ділять на загони за віком), у таборі за
ними доглядають виховники.
Для малих відпочивальників затверджений розпорядок дня, передбачене п’ятиразове харчування.
Ранок починається із Державного
гімну України, потім діти йдуть на
набережну для ранкової гімнастики,
снідають та йдуть на пляж, щоб насолодитися сонечком і похлюпатися
у воді, пограти різні ігри (для школярів влаштовують різні спартакіади,
олімпіади, конкурси краси, святкування Дня Нептуна). Такі організовані купання відбуваються і після
обіду (від 16.30 до 18.10). задля безпеки, за малими наглядає береговий
рятувальник, відповідні служби щодня вимірюють температуру води,
визначають скільки часу можна купатися. Перевагою табору є і те, що
набережна має сходи до моря.
Після обіду настає „тихий час“,
у цей період діти перебувають біля
корпусів. Упродовж дня займаються
спортом, гуляють узбережжям. Після
вечері — активний відпочинок: конкурсні програми, культмасові заходи, заняття у спортивному клубі і на

завершення, звичайно,
дискотека та перегляди
кінофільмів.
— Для того, щоб дитина поїхала відпочивати, потрібно звернутися
до профкому працівників із заявою (кімната 208 головного
корпусу Політехніки). Діти виїжджають зі Львова у супроводі виховників. Закуповують квитки централізовано, тобто всі їдуть в одному
вагоні. З Одеси замовляємо автобуси, забезпечуємо супровід ДАІ. Так
само відбувається від’їзд. Дітям на
дорогу даємо сухий пайок — печиво, воду, яблуко, — зазначила Марія
Володимирівна.
Після дитячих заїздів у „Політехнік-3“ з’їжджатимуться студенти.
— Ми також запрошуємо викладачів із сім’ями та всіх охочих. Зазвичай приймаємо паралельно і сімейних, і студентів. Наш табір умовно
розмежований: корпус №9 розрахований на студентів (36 кімнат по
3–4 місця). А іншим охочим пропонуємо корпуси №№10 та 11 з вигодами в номерах та на поверсі, з просторими балконами з виглядом на
море. Загалом — 250 місць. Також
минулоріч ми здали в експлуатацію
одноповерховий котедж підвищеного класу, де цілодобово є гаряча
вода, кондиціонер, передбачена
кухня для приготування їжі і супутникове телебачення. Одна половина
котеджу має дві кімнати, в яких може
розміститися шість осіб. Вже маємо
проект двоповерхового котеджу, —
розповіла моя співрозмовниця.
Територія табору (понад 6 га)
загороджена, цілодобово працює
охорона та муніципальна міліція.
Піщаний пляж розташований за
50 метрів від корпусів. На пляжі є великі спортивні майданчики, пляжна
зона обладнана душовими кабінами,
лежаками, навісами від сонця, рятувальним постом.
У „Політехніку-3“ добре налагоджена робота сектора фізкультури
та спорту. Для цього створені чудові умови: футбольні, баскетбольні

та волейбольні майданчики, критий
спортивний клуб, тенісні столи,
спортивні та дитячі майданчики.
Регулярно відбуваються змагання
з футболу, тенісу, шахів, веселі старти, олімпіади. Кожен ранок починається з руханки та заняття з аквааеробіки. В арсеналі відпочиваючих
різноманітний спортивний інвентар.
Про активний відпочинок молоді дбає табірна рада, яка організовує
перегляди кінофільмів ввечері, танці, дискотеки, екскурсії. У негоду
студенти можуть відпочивати у клубі
„Романтик“, де є більярдні та тенісні столи, великий телевізор. На базі
табору проводять студентські пленери (традиційно в серпні відбувається пленер активістів Національного
студентського союзу).
До сезону відпочинку в „Політехніку-3“ готуються впродовж року. Ремонтно-відновлювальні роботи призупиняють лише на літній період. За
традицією, тут працюють студентські
загони (студенти-будівельники виконують деякі допоміжні роботи).
— Цього року ми укріпили та розширили берегову лінію, що дало можливість влаштувати додаткові спортивні майданчики та відпочинкові
зони на березі моря. Постійно ліквідовуємо збитки, які завдала стихія за
зиму. Повністю завершили капітальний ремонт, поміняли вітражі у студентському корпусі №9, вимощуємо
територію довкола бруківкою, завдяки профкому працівників університету закупили аудіоапаратуру. Табір вже
пройшов усі перевірки відповідних
державних установ, які відзначили
чудову підготовку до літнього відпочинку, тож із нетерпінням чекаємо
всіх у „Політехніку-3“, — додала на
завершення директор табору.
Наталія ПАВЛИШИН
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студентський фестиваль

Весна. Вона така… примхлива
В
ід початку травня студенти нашого університету не мають спокою — їх захопив вир „Весни Політехніки“. Цей фестиваль дає можливість не лише побачити таланти політехніків, а й зрозуміти, якими
категоріями мислить сучасна молодь.

За два минулих тижні відбулося
п’ять виступів, кардинально різних
за змістовим наповненням і за формою. Хоча загалом ці концерти можна об’єднати за двома напрямами —
„ода життю“ і „філософія пошуку“.
Та, звичайно, було одне спільне, що
об’єднало всі виступи, крім одного
(ІКНІ) — глядачів випробовували
на витривалість, затягуючи початок концертів. Але зате можна бути
впевненими, що на виступ прийшли
справжні шанувальники. Але, як зауважили в журі, „мабуть без запізнень не було б „Весни“.

Ода життю:
Broadway Show
і „Сорочинський ярмарок“
Концерти студентів ІЕПТ та ІХХТ
попри те, що були надзвичайно різні, мали спільні риси — життєрадісність і запальні танці.
Broadway Show (ІЕПТ), витриманий у дусі кабаре від сценічного
антуражу до танцювальних та пісенних номерів, переносив глядачів
у мрійливий світ вуличного музиканта, який прагнув виступати на сцені
гламурного закладу. Увесь концерт
відбувався в уяві цього героя.
У програмі було на що подивитися, особливо чоловічій частині зали,
адже Бродвей є Бродвей, тож і танці
були відповідні. Особливо запалив
pole-dans. Але той, хто сподівався

побачити „класику“ на пілоні, мусив обмежитися естетичною красою
і пластикою гімнастки.
„Сорочинський Ярмарок“ у виконанні студентів ІХХТ теж був у класиці жанру, але із сучасними елементами, як, наприклад, український
танець під запальну весільну мелодію з оголеними животами і в коротеньких спідничках, чи танець а-ля
танго з „голівудським поцілунком“,
але під пісню „Я піду в далекі гори“
у виконанні студента-політехніка,
який родом із В’єтнаму. Та саме цей
виступ справді відбувався в кращих
традиціях „Весни Політехніки“ і зі
справжнім духом студентського
фестивалю.

Філософія пошуку
через психіатричні
лікарні та в’язницю
Психлікарні… Як вони пов’язані
з Політехнікою? А дуже просто! Сьогочасна студентська молодь власне
через покази проявів інтелектуальної ненормальності вбачає можливість достукатися до своїх ровесників і, зачорнивши проблемні ділянки
життя, надихнути до прагнення змінювати щось вже і зараз.
Цього разу „психи“ були у двох
інститутах — ІМФН та ІКНІ. Своїми виступами студенти показали,
що справді сприйняття проблем
буває різне. Математики (взяли за

| Світлини Наталії Павлишин

ІЕПТ

ІГДГ

основу книгу Пауло Коельо „Вероніка вирішує померти“) заполонили
сцену клонами головного героя із
фільму „Едвард руки-ножиці“, а Вероніка (відповідно до сюжету книги,
19 років), як мантру, повторювала
роздуми про самогубство, як єдиний
вихід із усіх складних ситуацій: боязні потовстішати, не зреалізувати
себе в житті і до глибокої старості
працювати у бібліотеці, вийти заміж за чоловіка, який матиме коханок і т.д. Відповідного настрою
додавали й усі мелодії, чорно-біле
оформлення сцени, лікарняне металеве ліжко… Якщо свою книгу
Коельо завершив „хеппіендом“, то
математики вирішили… — Вероніка повинна померти. Але, до слова,
виступ був на гарному рівні, а в розмові після концерту студенти все ж
переконували, що показавши таку
ІХХТ
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„чорноту“, прагнули підштовхнути
глядачів до роздумів.
Зовсім іншу лікарню, з іншими
проблемами і справжньою філософією підготували комп’ютерники. Особливої уваги тут заслуговувало багато
моментів. Почну з того, що це єдиний (наразі) інститут, який почав свій
виступ лише з п’ятихвилинним запізненням. Сцену комп’ютерники оформили зі смаком і відповідно до стилю
вистави (хоча дуже добре оформили
й ІХХТ та ІЕПТ), де жодна деталь не
була зайвою, сюжетна лінія — витримана і не відчувалося „притягування
за вуха“ тих чи інших номерів.
Цей виступ був із тих, які прийнято називати „на злобу дня“, коли
„психами“ вважають тих, хто насмілюється говорити правду вголос, бореться проти корупції, не готовий
„підсісти“ на „зомбоящик“. Однією
із лікувальних процедур у цій лікарні
стало щоденне вмикання теленовин,
щоб в такий спосіб „вилікувати“ пацієнтів. Студенти говорили про проблеми і через авторські пісні „Я ніколи не
мовчу“, „Байдужіть“, „Вмикай його“.
У їхньому пісенному виконанні прозвучав вірш Павла Тичини „Я єсть народ“ під акомпанемент баяну.
Після такої життєствердної „психіатричної лікарні“ можна з упевненістю говорити, що сучасна молодь
розуміє філософію життя, вміє концептуально мислити.
А тепер ще трохи про в’язницю
і безхатька від студентів ІГДГ. За основу своєї концертної програми гео
дезисти взяли новелу О. Генрі „Фараон та Хорал“ (вже те, що студенти
читають такі твори, тішить). Безхатько, який, аби пережити холодну зиму,
прагнув через різні дрібні порушення закону потрапити у в’язницю, де
тепліше, ніж на вулиці і де годують.

ґаудеамус

І власне через спогади цього головного героя студенти показали, як через
найбільші людські гріхи — гординю,
гнів, самовпевненість, можна зіпсувати собі життя. Цікавий виступ був
і тим, що деякі студенти „витягли“
на сцену своїх батьків, які теж були
акторами.
Але саме цей виступ можна відзначити, як найбільш завуальований —
зі сценічним димом постаралися на
стільки, що навіть зблизька було важІКНІ

ко роздивитися танцювальні номери.
Цьогорічна „Весна Політехніки“,
за словами членів журі, які вже багато
років оцінюють таланти нашого університету, є досить молода, оскільки
в більшості виступів беруть участь
студенти перших — других курсів, які
раніше не те, що не були учасниками,
а й не бачили виступів. Тож для багатьох ця „Весна“ дебютна і головне,
що вона продовжується…
Наталія ПАВЛИШИН
ІМФН
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коротко
10 травня у Львові пройшла урочиста хода з нагоди Дня матері.
Більше сотні жінок у вишиванках,
співаючи пісні, прямували від
Собору Святого Юра до Драматичного театру ім. М. Заньковецької. Дорогою жінки зупинилися
біля пам’ятника Т. Шевченку,
щоб задекламувати вірші. Перед
початком ходи відбулася церемонія нагородження переможців обласного конкурсу до Дня
матері. Традиційну святкову ходу
організував Союз українок.
На залізничному двірці у Львові
8 травня було справжнє свято —
повернувся студент юридичного
факультету ЛНУ ім. І. Франка, активіст Євромайдану, який більше
ніж рік перебував у російському
СІЗО. Хлопця прийшли зустрічати з квітами рідні, знайомі та
всі, хто вболівав за його долю.
Юрія Яценка разом із приятелем,
теж львівським студентомюристом Богданом Яричевським,
заарештували 6 травня 2014 року
в місті Обоянь Курської області.
Хлопців звинуватили в порушенні правил перетину кордону,
а згодом співробітники ФСБ ще
звинуватили у контрабанді та
терористичній діяльності. Влітку
Богдан Яричевський повернувся
в Україну, а Юрія засудили на два
роки позбавлення волі. Однак
у квітні цього року російський
суд ухвалив рішення про зменшення вироку до 9 місяців.
Україна 8 травня спільно з багатьма країнами Європи відзначила
День пам’яті та примирення. На
загальнонаціональному рівні цей
день відзначили урочистим засіданням Верховної Ради України,
де взяли участь ветерани Червоної армії, національно-визвольного руху (УПА), армій країн-членів антигітлерівської коаліції.
Ще в Києві відбулася акція
„Перша хвилина миру“. У Львові
цього дня пройшла Мовчазна
хода, якою вшанували загиблих
у Другій світовій війні та жертв
тоталітарних режимів. Також
львів’яни поклали квіти, запалили лампадки біля пам’ятника
Жертвам комуністичних злочинів
та біля Пам’ятного хреста колишнього концентраційного табору
„Шталаг-328“.
За матеріалами інформагенцій
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„Знак у вікні“:
незбагненна семіотика

У

репертуарі заньківчан наприкінці квітня з’явилась нова постановка — режисер Алла Бабенко спробувала донести до глядачів п’єсу
відомої американської письменниці, драматурга та політичного діяча
Лоррейн Хенсберрі „Знак у вікні“. На українській сцені цей складний
психологічний твір представлено вперше.

Якщо ви прийшли на виставу як „табула раса“, тобто вам не відомо, що
громадська та політична боротьба
за справедливість були основними
в житті Лоррейн Хенсберрі, а „Знак
у вікні“ — про час сумбуру та хаосу
ідеалів, про місце особистості у сучасному авторці суспільстві (рік написання твору — 1964-й), то, ймовірно, ви вийдете з театру скоріше, ніж
упаде завіса, із розсипом запитань
у розтривоженому мозку. Насамперед
ви захочете знати: чи то така суперечлива п’єса насправді, чи то просто за
туманом міжособистісних конфліктів героїв, що переходять у нестерпні
сварки і демонстрацію всіх можливих
комплексів, вам було важко розгледіти якусь високу суть? Потім ви себе
можете почати картати за нездатність
зрозуміти, на чому ж таки треба було
зосередитись — на сімейних перипетіях головного героя Сіднея Брустайна
(їм приділено максимум часу вистави)
чи на його внутрішніх метаннях, де
є місце філософії й політиці (передвиборча кампанія давнього знайомого
Сіднея такого собі не надто приємного
типа Уоллі згадується побіжно, тому
агітаційний плакат у вікні є чимось набридливим, про що хотілося б забути,

але доводиться пам’ятати). Страусизм
Сіднея, хвороба тогочасної буржуазії,
меркне перед його нестерпністю характеру, тому хепіенд дійства породжує новий подив: як же то узгодити
„завдяки тобі я зрозуміла, що я найгірша акторка на світі“ (Айріс, дружина
Сіднея) і раптом — „ти — моє щастя“
(Сідней — своїй дружині)? Втім, можливо, у п’єсі все так і було — від взаємних знецінювань (то він її вважає
маленькою нетямущою дівчинкою, то
вона звинувачує його у інфантилізмі) до раптових прозрінь, розчулення й романтичного фінішу під звуки
саксофона…
Якщо ж ви йшли на виставу обізнані чи хоча б налаштовані на серйозну
драму з елементами абсурдності, то
висидіти до кінця вистави, можливо,
буде легше. Але її перегляд буде схожий на ловіння ящірки, яка повсякчас
вислизає, залишаючи у ваших руках
свій хвіст. Клаптиковий „Знак у вікні“
могла б зшити в одне полотно блискуча,
прониклива гра акторів, бо якщо в постановці акценти зумисно або випадково зміщено, то мусить бути хоч щось,
заради чого варто виставу дивитись.
Наталя ЯЦЕНКО

арт-проект

Єдність і допомога через мистецтво

П

ісля першої резонансної
благодійної виставки проекту
„Код нації — справжня єдність“
у Дніпропетровську, в Музеї
українського живопису, відкрито
нову — в Національному музеї
ім. А. Шептицького у Львові.

Проект складається з кількох міні-проектів, які об’єднує ідея самоідентифікації громадян України і їхня належність до одного
ментального поля, незалежно від
національності. Основу виставок

складають твори художників-переселенців з Донбасу й Криму, виконані у різних матеріалах і техніках.
Кожен автор надав для експозиції
не менше п’яти робіт. Твори, продані на благодійному аукціоні, будуть
замінювати новими.
Особливістю львівської виставки є участь у ній молодих львівських
митців — вона розширює уявлення
відвідувачів про сучасний арт і доводить, що територіальний поділ України є умовним.
Н. Я.

коротко
З 1 до 4 травня Львів, який
святкував свій День, відвідало
приблизно 100– 150 тис. гостей. Здебільшого це були гості
з України — 75 %, решта — закордонні туристи. Велелюдним був
центр міста, Парк культури ім.
Б. Хмельницького, понад 15 тис.
людей зібрав День батяра, який
на площі Музейній відтворив
настрій, що панував у місті на
поч. ХХ ст.
Культурно-мистецька акція
„Стежками Митрополита Андрея
Шептицького“ та флеш-моб
„Держава! Родина! Гідність!
Віра!“ відбулися у Митрополичих садах Святоюрської гори.
Вихованці народних ансамблів
танцювали та скандували гасло
„Держава! Родина! Гідність!
Віра!“, для учасників художніх
студій проведено пленер. Метою
заходів було розкрити перед
молоддю актуальність діяльності
та послань Митрополита.
Міжнародний фестиваль музичного мистецтва „Віртуози“,
який традиційно проходитиме
у Львівській обласній філармонії
з 22 травня до 7 червня, розпочато з особливої акції. Фестиваль,
лейтмотивом якого цьогоріч
визначено тему миру, розпочався з концерту з нагоди Дня
матері. Всі твори були присвячені
матерям України, їхнім переживанням, зусиллям, спрямованим
на виховання нового сильного та
мужнього покоління українців.
Цього року Львів знову змагатиметься за титул „Міста літератури“ в програмі творчих
міст ЮНЕСКО. Однією з умов
подання є долучення до аплікації
фотографій, що символізують
Львів як місто книги. Щоб взяти участь у фотоконкурсі, до
31 травня на електронну пошту
liviv.foto.literature@gmail.com
необхідно надіслати 1–3 фото, що
презентують Львів як місто книги
й літератури. Технічні вимоги:
формат jpeg, розширення від
2000 точок, назва світлин, довідка про автора, контактні дані.
Фото переможців презентуватимуть Львів у поданні на конкурс
ЮНЕСКО, будуть розміщені на
білбордах, а також на банері над
входом до міськради.
За матеріалами інформагенцій
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молодіжна група

Музика повинна викликати
приємні почуття
Т
ак вважають учасники гурту „Лоскіт“ —
студенти різних вишів,
які започаткували свій
колектив, коли мали по
14 років.

Хлопці родом зі Стебника
на Львівщині — містечка зі складними економічними і соціальними
проблемами, де батьки
у пошуках роботи вирушають за кордон, іноді
залишаючи дітей напризволяще. П’ять років тому
там згуртувалися хлопчаки, які вирішили мовою
музики зробити виклик
негативним суспільним
процесам. Дмитро Урбанович та його товариш
Станіслав Соляник, який
грав на гітарі, задумали
створити музичний гурт.
Дмитро запропонував долучитися Ростиславу Доскочинському, який навчався у музичній школі.
Згодом до них приєднався
і Володя Гладкий. Так виник гурт із робочою наз-

вою Saturday. Ростислав
і Станіслав — гітаристи,
Дмитро — басист, а Володя додає музиці барабанних ефектів.
Хлопці почали збиратися на території занедбаного заводу, де колись
були рудники. Там вони
провели багато репетицій. Через два роки гурт
отримав свою остаточну
назву — „Лоскіт“.
— Ми розгорнули тлумачний словник і читали, що означає те чи інше
слово. Якось „лоскіт“ усім
припав до душі. Це слово
викликає приємні асоціації. Хочемо, щоб так було
і з нашою музикою, щоб
вона зароджувала лише
позитивні думки і спонукала слухача до конструктивних рішень і дій, —
розповідає Ростислав.
Перший концерт „Лос
коту“ в одному з львівських клубів був невдалий. Хлопці побачили,
що публіка їх не сприйняла. Та й самі зрозумі-

ли, що вони ще на досить
слабкому рівні. Але та
оказія їх не розбалансувала, а навпаки — змусила працювати більше.
Вони почали вправлятися
у вокалі, більше тренуватися — і результат не забарився. Вже наступний
концерт був на значно
вищому рівні, і глядачі
його сприйняли.
Сьогодні учасники
„Лоскоту“ — студенти
різних навчальних закладів. Ростислав Доскочинський навчається в Інституті геодезії Львівської
політехніки, Станіслав
Соляник — у коледжі
ім. І. Труша, Дмитро Урбанович — майбутній медик,
а Володя Гладкий здобуває
освіту нафтовика в одному з івано-франківських
університетів. Місцем
для репетицій переважно
і надалі є рідний Стебник,
однак хлопці вже мають
для цього відповідне приміщення. А у Львові часто
грають просто неба.

І музику, і тексти до пісень хлопці пишуть самі.
На початках вони тяжіли
до американського стилю створення пісень, але,
зростаючи, зацікавилися політикою, зрештою,
всім, що відбувається
в державі. І почали писати у панк-рок-стилі про
злободенні питання, які
турбують молодь, висловлювати свою незгоду з певними подіями.
У їхньому репертуарі —
багато пісень про війну,
адже це явище на сьогодні
вважають найболючішим
і найпроблемнішим для
країни. Своїми піснями
„лоскотівці“ намагаються переконати людей, що
ніколи не треба сподіватися на владу і очікувати
від неї бозна-чого, бо зміни залежать від кожного
з нас.
Торік „Лоскіт“ випустив дебютний альбом „Мир
землянам“, до якого ввійшло вісім пісень. Відтоді почали більше концертувати.
Тепер хлопці бачать, як
виросли професійно, але
на цьому не зупиняються,
бо вважають за необхідне
постійно вдосконалюватися. Готують другий альбом
і сподіваються, що він таки
вийде, попри фінансові
труднощі.
Гурт уже встиг концертувати по містах Західної,
Центральної України. На
початку травня побував на
„Рок-булаві“ у Переяславі-Хмельницькому. А нещодавній виступ відбувся
на цьогорічному фестивалі
„Весна Політехніки“.
Попри те, що ніхто
з виконавців не обрав музику як фах, хлопці вбачають у ній своє земне призначення.
Ірина МАРТИН
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Відчути себе Д’Артаньяном

М

истецтво двобою холодною зброєю, яке раніше поширювали здебільшого аристократи і військова еліта, тепер є загальнодоступним, зокрема в Політехніці — від вересня 2014 року в Палаці спорту
„Трудові резерви“ діє секція фехтування, і відвідувати її можуть як
школярі, так і студенти, до того ж безкоштовно.

Поява цього виду спорту в університеті не є новинкою — раніше
фехтування було доволі розвинене,
але з розвалом Союзу воно зазнало
занепаду не лише на рівні студентському, а й загальнодержавному.
Відновлення у Львівській політехніці стало можливе торік, хоч загалом фехтувальне спорядження
залишається дорогим.
Для повноцінних занять у „Трудових резервах“ (вул. Стуса, 2) на
третьому поверсі обладнано зал,
роздягалку й душові. На тренування регулярно ходить 10 осіб, загалом
їх відвідує 20, з них — п’ятеро дітей
(у секцію набирають хлопців і дівчат
з 10 років), решта — студенти. Заняття розпочинається з розминки,
яка складається з двох частин: перша — розтяжки, розігріваючі вправи, друга — спеціальні вправи — пересування, випади, кидки, робота на
мішенях з рапірами. Для дітей вправи підбирають технічно легші. Після
розминки всі розходяться по групах —
частина людей займається загальною
фізичною підготовкою — поряд із
Палацом є майданчик, на якому мож-

на побігати, пограти у футбол, інша —
тренується на апаратах, які фіксують
уколи. Молодші представники секції
стають на прю між собою, старші — зі
спортсменами свого віку. Той, хто займається в секції вже півроку, пробує
свої сили зі старшими суперниками,
бо власне від них можна навчитися
більше, ніж від однолітків. Відточити
свої вміння фехтувальникам допомагають досвідчені тренери — подружжя Олександр й Ірина Супрун. Обоє
досягли висот у цьому виді спорту —
Ірина була багаторазовою чемпіонкою УРСР і третьою — на чемпіонаті
Радянського Союзу. Вони працюють

зі спортсменами індивідуально —
займаються постановкою технічних
прийомів, таких як атака, захист,
збереження дистанції. Загалом тренування відбуваються двічі-тричі на
тиждень, спортсмени ж, які братимуть
участь у змаганнях (за рік є п’ять-шість
виїздів), мають занять більше.
Секція фехтування орієнтована і на
масовий спорт, і на спорт вищих
досягнень: на чемпіонаті України,
який відбувався у квітні в Києві,
в індивідуальних змаганнях студентка ІНЕМ Олена Шипілова здобула третє місце, на всеукраїнській
Універсіаді вона разом із Анастасією Ленчук і Веронікою Рой (студентки ІНПП) посіла місце друге.
Попри комфортні умови для
тренувань і спортивні досягнення,
фехтування, на жаль, не є популярне — молодь більше зацікавлена єдиноборством. І дарма. Адже
фехтування — один із найстаріших
видів спорту, елегантне, естетичне, має свої переваги: боротьба між
супротивниками точиться один-наодин, вона є малотравматичною, бо
спортсмени мають хороший захист,
розвиває в людини такі якості, як терпимість, рішучість, хитрість (якщо
бракує технічних навичок). Впливає
фехтування позитивно і на розумовий розвиток. Переконатись у цьому
на практиці, дізнатись про секцію
більше можна, зателефонувавши за
номером (097) 469-50-91.
Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

Універсіада: у боротьбі за перші місця
У змаганнях з настільного тенісу
в програмі Універсіади — 2015 взяли участь дві команди Львівщини,
основу яких формували студенти
Львівської політехніки: перша команда стала чемпіоном України,
а друга посіла третю сходинку.
В особистій першості студентка
ІНЕМ Ірина Моцик стала третьою
серед дівчат, а серед хлопців друге
місце здобув студент ІГДГ Олександр Тімофєєв. Він також став другим у змішаній парі з Іриною Моцик.
Студентка ІГСН Роксолана Курдова
в парному жіночому розряді посіла
третє місце, студент ІПДО Михайло
Трунов став третім у змішаній парі.

Змагаючись 5–9 травня у програмі ХІІ Літньої Універсіади
України, жіноча гандбольна команда Національного університету „Львівська політехніка“ виборола третє місце. Дівчата здобули
перемогу завдяки вишколу тренера
Валентина Літовцева, старанням
воротарів Інни Штаби (ІГДГ) і Галини Кінах (ІАРХ). Такі ж гравці,
як Леся Смолінг (ІГСН), Наталя
Савчин (ІХХТ), Олена Косик (ІКНІ),
Вікторія Бабій, Марина Нагорна
(обидві — ІАРХ), гратимуть у складі
збірної України на Всесвітній Універсіаді, яка проходитиме на початку липня в Кореї.

У Кіровограді стартувала ХІІ
Літня Універсіада України з художньої гімнастики, на якій
успішно виступили львівські політехніки. Студентки Львівської політехніки Нгуен Росина Лілі (ІКНІ)
і Тетяна Лесюк (ІНЕМ) здобули срібло у складі збірної команди Львівської області. У змаганнях загалом
брало участь понад п’ятдесят студенток-гімнасток. За результатами турніру найкращі спортсмени
увійдуть до збірної України і виступатимуть на Всесвітній літній
Універсіаді.
Підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад
науково-педагогічних працівників кафедр:
• 
автоматизації теплових і хімічних процесів — професор (1),
доцент (1), асистент (1);
• автоматизованих систем управління — професор (1), доцент (2);
• 
автомобільних шляхів — доцент (1), асистент (1);
• 
архітектурних конструкцій — доцент (1);
• 
архітектурного проектування — старший викладач (1), асистент (4);
• безпеки інформаційних технологій — професор (1), доцент (2),
асистент (1);
• будівельних конструкцій та мостів — професор (1), доцент (6);
• 
будівельного виробництва — доцент (1);
• 
вищої математики — професор (1), доцент (9), старший
викладач (2);
• 
геодезії — доцент (1), старший викладач (2);
• 
деталей машин — асистент (2);
• дизайну та основ архітектури — доцент (6), старший викладач (5);
• 
дизайну архітектурного середовища — доцент (1);
• екології та збалансованого природокористування — доцент (2);
• екологічної безпеки та природоохоронної діяльності — старший викладач (1);
• 
економіки підприємства та інвестицій — доцент (1);
• 
електричних машин і апаратів — доцент (3);
• 
електричних систем та мереж — доцент (2);
• 
електричних станцій — професор (1), доцент (1), асистент (1);
• 
електронних приладів — професор (3);
• електронно-обчислювальних машин — професор (1), доцент (4);
• 
електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних
систем — професор (1), доцент (2);
• 
загальної хімії — доцент (2);
• 
захисту інформації — професор (1), доцент (6), старший
викладач (2), асистент (1);
• 
зварювального виробництва, діагностики та відновлення
металоконструкцій — доцент (1);
• 
зовнішньоекономічної та митної діяльності — доцент (2),
асистент (1);
• 
інженерної геодезії — старший викладач (1);
• 
іноземних мов — доцент (7), старший викладач (1);
• 
інформаційних систем та мереж — професор (1), доцент (5),
старший викладач (1), асистент (3)
• 
інформаційних технологій видавничої справи — професор (1), доцент (1);
• 
інформаційно-вимірювальних технологій — професор (2),
доцент (2), старший викладач (1);
• 
історії України та етнокомунікації — доцент (3);
• 
кадастру територій — доцент (3);
• 
картографії та геопросторового моделювання — старший
викладач (1);
• комп’ютеризованих систем автоматики — професор (1), доцент (1);
• 
маркетингу і логістики — доцент (2), старший викладач (1),
асистент (1);
• 
менеджменту організацій — доцент (3);
• 
менеджменту персоналу та адміністрування — старший
викладач (1);
• 
менеджменту та міжнародного підприємництва — професор (1), доцент (3);
• 
метрології, стандартизації та сертифікації — професор (2);
• 
міжнародної інформації — асистент (2);
• 
містобудування — доцент (1), старший викладач (1);
• 
напівпровідникової електроніки — професор (1), доцент (1);
• 
обліку та аналізу — доцент (4);

• 
обчислювальної математики та програмування — професор (1), доцент (3), старший викладач (1);
• опору матеріалів — доцент (1), старший викладач (1);
• органічної хімії — професор (2), доцент (2);
• політології та міжнародних відносин — доцент (1), асистент (1);
• 
прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів —
доцент (1), старший викладач (1), асистент (1);
• прикладної лінгвістики — доцент (5);
• прикладної математики — професор (1), доцент (2), старший
викладач (1), асистент (2);
• 
прикладної фізики і наноматеріалознавства — доцент (1),
асистент (1);
• приладів точної механіки — доцент (2);
• програмного забезпечення — доцент (1), асистент (1);
• проектування та експлуатації машин — доцент (1);
• реставрації архітектурної та мистецької спадщини — доцент (1);
• 
систем автоматизованого проектування — професор (1),
доцент (3), старший викладач (1), асистент (1);
• соціології та соціальної роботи — доцент (3), старший викладач (1), асистент (1);
• телекомунікацій — доцент (2), старший викладач (1);
• 
теоретичної радіотехніки та радіовимірювання — професор (2), доцент (1);
• 
теоретичної та загальної електротехніки — професор (1),
доцент (2), старший викладач (1);
• теоретичної та прикладної економіки — доцент (1);
• теплогазопостачання і вентиляції — доцент (3);
• теплотехніки, теплових і атомних електростанцій — доцент (1);
• технології машинобудування — доцент (1);
• технології органічних продуктів — доцент (1);
• транспортних технологій — професор (1), доцент (2), старший
викладач (1);
• туризму — доцент (1), асистент (1);
• української мови — доцент (1);
• фізики — професор (1), доцент (1), старший викладач (1);
• фізичної та колоїдної хімії — доцент (1);
• філософії — старший викладач (1);
• фінансів — професор (1), доцент (2), старший викладач (1);
• фотограмметрії та геоінформатики — асистент (1);
• хімії і технології неорганічних речовин — професор (1);
• хімічної інженерії — доцент (2);
• хімічної технології переробки пластмас — професор (1),
доцент (2).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові
ступені і вчені звання, список друкованих праць і винаходів,
завірених за встановленим порядком, згоду на збір та обробку
персональних даних, копії паспорта та трудової книжки.
До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад професора і доцента допускаються особи, які мають науковий ступінь
відповідно доктора наук і кандидата наук.
Термін подання документів на конкурс до 4 червня
2015 року включно.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я
ректора Національного університету „Львівська політехніка“
за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 303.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат
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Новинки
Г. І. Луцишин.
Конфліктологія
та теорія
переговорів
Навчальний посібник.
Розкрито теоретичні
й практичні проблеми конфліктології
як науки, що вивчає
сутність, природу
й механізми різноманітних конфліктів, а також технології
переговорів як одного з основних засобів
вирішення конфліктів. Посібник містить
питання для самоконтролю, літературу до
тем, словник. Рекомендовано студентам
другого курсу спеціальності „Міжнародні
відносини“ для вивчення дисципліни „Конфліктологія та теорія переговорів“.
Д. І. Семенишин,
М. М. Ларук.
Аналітична хімія
та інструментальні методи аналізу
Навчальний посібник.
Навчальний посібник відповідає
програмам з хімії,
аналітичної хімії
та фізико-хімічних методів аналізу для
студентів першого курсу спеціальностей
„Харчові технології та інженерія“, „Хімічна
інженерія“, „Метрологія, стандартизація та
сертифікація“, „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“, „Екологія та
збалансоване природокористування“ та ін.
Містить короткий виклад базових засад
аналітичної хімії як науки, що дає інформацію про склад речовин. З цією метою автори розглядають основи якісного та кількісного хімічного аналізу, титриметричного,
гравіметричного та деяких фізико-хімічних
методів аналізу.
Митна справа
Навчальний посібник.
Навчальний посібник написано з урахуванням нового
Митного кодексу
України, висвітлено
основні положення
організування митної справи в Україні.
Розглянуто в логічній послідовності питання декларування,
митного оформлення, контролю товарів та
інших предметів під час перетину митного
кордону України, а також види і порядок
нарахування митних платежів. Посібник
для вивчення дисципліни „Митна справа“
студентами четвертого курсу підготували
викладачі кафедр зовнішньоекономічної
та митної діяльності, менеджменту і міжнародного підприємництва.
Більше інформації на сайті
http://vlp.com.ua/
У книгарнях діє дисконтна програма
„Книжкова скарбничка“.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
14 травня — „Чарівна флейта“ (опера). 18.00.
15 травня — „Ромео і Джульєтта“. 18.00.
16 травня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
17 травня — „Флорія Тоска“ (опера). 18.00.
20 травня — „Запорожець за Дунаєм“. 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
14 травня — „Ромео і Джульєтта в кінці
листопада“. 18.00.
15 травня — „Ханума“. 18.00.
16 травня — „Циліндр“. 14.00, 18.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
16, 17 травня — „Весела корчма“. 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
14 травня — „Попелюшка“. 12.00,
„Зерносховище“ (прем’єра). 19.00.
15 травня — „Русалонька“. 11.00, „Втеча
з реальності“. 15.30.
16 травня — „Небезпечна гра“. 18.00.
17 травня — „Троє поросят“. 12.00, 15.00.
19 травня — „За двома зайцями“. 15.00.
20 травня — „Beautiful Карпати“. 12.00.

передплата-2015

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
15 травня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
16 травня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
17 травня — „ Ma-Na Hat-Ta
(Небесна земля)“. 19.00.
20 травня — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
15 травня — „Баба“ (прем’єра). 18.00.
16, 17 травня — „Перевтілення“ (прем’єра).
18.00.

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.

Колектив Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу смерті доцента кафедри будівельного виробництва
Богудара Васильовича Федуня
(22.07.1944 р. — 10.05.2015 р.)
та висловлює щирі співчуття рідним і близьким

Колектив кафедри хімії і технології неорганічних речовин ІХХТ Львівської політехніки поділяє скорботу і висловлює глибоке
і щире співчуття провідному спеціалісту
кафедри Надії Петрівні Федунь з приводу
тяжкої втрати — смерті чоловіка
Богудара Васильовича Федуня.
Поділяємо горе родини, сумуємо разом
з Вами. Світла пам’ять.

Колектив Інституту прикладної
математики та фундаментальних
наук Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття спеціалісту
І категорії деканату Тетяні Сергіївні Берко з приводу тяжкої втрати — смерті
батька.

Колектив кафедри електронних
обчислювальних машин Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює
щирі співчуття професору кафедри Валерію Сергійовичу Глухову з приводу важкої втрати —
смерті
батька.

Працівники фінансових служб висловлюють щире співчуття інженеру ВТН
Олександру Олеговичу Рублевському
з приводу тяжкої втрати — смерті батька
Олега Анатолійовича.
Підтримуємо Вас у годину скорботи, поділяємо горе родини, сумуємо разом
з Вами.
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Многая літа!

Многая літа!

Щиро вітаємо з днем народження
проректора з науково-педагогічної
роботи Львівської політехніки

Щиро вітаємо з днем народження
керуючого справами Львівської політехніки

Олега Романовича
ДАВИДЧАКА.
Щиро зичимо міцного здоров’я,
благополуччя, бадьорості та оптимізму.
Нехай усі Ваші задуми будуть успішні,
а плани — здійсненні.
Хай легко працюється, добре живеться,
Усе примножується й додається.
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Романа Орестовича
КОРЖА.
Бажаємо Вам здоров’я, щастя,
наснаги, успіхів у всіх починаннях.
Нехай життя для Вас буде добрим дивом,
цікавим, радісним й щасливим.
А плідні Ваші справи і шляхи
Благословенні Богом будуть на віки!

Многая літа!
Колектив Інституту будівництва та інженерії довкілля
Львівської політехніки сердечно вітає з 85-річчям доктора
технічних наук, професора кафедри мостів та будівельної
механіки

Богдана Григоровича
ГНІДЦЯ.
Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, життєвого оптимізму,
щасливого довголіття та радості від кожного прожитого дня.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підпри• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
ємств, організацій та приватних осіб.
Система знижок: більше трьох публі
Вартість оголошення:
кацій — знижка 10% від суми замов
• комерційного характеру (до 30 слів) —
лення.
70,00 грн.;
Ціни подано з урахуванням податку на
• комерційного характеру (понад 60
додану вартість.
слів) — за тарифами реклами;
Крайній термін подання оголошення —
• про загублені документи — 10,00 грн.;
десять днів до виходу газети.
• співчуття — 20,00 грн.;
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

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені
документи:
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Ващук Зоряни Василівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Новаківського Василя Васильовича;
студентський квиток № 09181423, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Кота
Юрія Любомировича;
студентський квиток № 09602453, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Дутки
Романи Романівни;
студентський квиток № ВК 09644436,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Мазнічевської Іванни Анатоліївни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Плевика Романа
Святославовича;
студентський квиток, виданий Націо
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