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У чому, на Вашу думку, полягає героїзм?
Вже понад рік, як у наше життя
ввійшло поняття новітнього героїзму, а фраза „Герої не вмирають“ стала своєрідною мантрою
для тих, хто не може розумом
осягнути страшної втрати найдорожчих, найрідніших. Понад
рік формується нова генерація
героїв — відчайдушних, мудрих,
справжніх… Зараз, як ніколи раніше, покоління юнаків, молоді
мають можливість переосмислювати значення героїчних
вчинків, формувати для себе образ та розуміння героїв, бачачи
їх у реальному житті.
23 травня відзначаємо День Героїв,
або Свято Героїв. Це щорічна
данина пам’яті борцям за волю
України. Цей День приурочений до сумної дати — 23 травня
1938 року, коли в Роттердамі
співробітники НКВС вбили полковника Армії УНР, команданта
УВО, голову Проводу українських
націоналістів Євгена Коновальця.
У нашій державі найвищий ступінь відзнаки — звання Герой
України. Цю державну нагороду
України надають за здійснення
визначного геройського вчинку. За рік боротьби таке звання
надали багатьом українцям,
значній частині… посмертно.
Героїзм і жертовність притаманні
нашій нації. За десятиліття чи навіть століття боротьби, пережиті
смерті мільйонів, страшні тортури український народ сформував
такий стрижень, що виламати чи
бодай викрутити його не спроможна, мабуть, жодна сила. Адже
„те, що нас не вбиває — робить
нас сильнішими“. Сьогодні страшний, але водночас і величний
час — час єднання героїв минулого, які обстоювали свободу держави, та героїв сьогодення, які
ведуть боротьбу, щоб не втратити
незалежність.
Але героїзм є не лише в часи
випробувань, а й у повсякденні.
Є люди, які свідомо обирають
професії героїв — рятувальники, пожежники, лікарі. Бувають
випадки, коли людей до героїзму
підштовхує саме життя, незалежно від віку, статі, статусу. Та
в будь-якому разі, відчайдушність
і готовність до жертовності — головні риси людей-героїв.

Віталій Чип, студент третього курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

Героїзм — це мужність, відвага і добрі
вчинки
Героїзм — це мужність, відвага, захист Батьківщини. Це
також вчинки, які кожен може зробити не лише в час війни, а повсякдень. Навіть у мінімальних вчинках — допомозі
ближньому, старшим людям, будь-якій допомозі, яка приносить користь, — є героїзм.

Зоряна Мисяк, випускниця Львівської політехніки:

„Герої — це ті, що змінюють світ“
Сучасні герої України обстоюють незалежність нашої Батьківщини на східному фронті, я схиляюся перед ними. Але не
менше яскравим прикладом героїзму, жертовності для мене
є матері наших солдатів, молитви яких оберігають синочків у бою. Героїзм проявляється у найскладніших моментах
життя, він є своєрідним індикатором людяності. В нашій
непростій історії було і є чимало героїв. Саме вони змінюють цей світ. Рівняючись на їхні приклади, виростають нові покоління.

Галина Жолдкевич, аспірантка Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна:

Ті, що зараз воюють, — герої
Героями я вважаю передовсім тих, хто зараз воює за нашу
країну, віддає своє здоров’я і життя за наш спокій і мир.
Героями також вважаю звичайних людей, які роблять все,
що можуть, для України. Є героїчні вчинки і в повсякденні, наприклад, мама може вчинити героїчно, захищаючи чи
рятуючи свою дитину. Кожна людина може здійснити героїчний вчинок.

Олександр Николяк, студент третього курс Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Для мене моя мама — герой“
Однозначно, що героями сьогодні є ті люди, які на війні
віддають життя за Батьківщину і за нас. Та в житті для мене
найбільшим героєм є моя мама. Це та людина, яка віддала
половину свого життя мені, щоб я став таким, як є зараз.
І всім, що в мене є в житті, я завдячую тільки їй.

Іван Писко, студент першого курсу Інституту геодезії:

Герої були, є і будуть завжди
Є люди, які проявляють героїзм мало не щодня, в різних ситуаціях, у різних професіях: лікарі, пожежники, рятувальники… Думаю, що героїзм притаманний кожній людині, просто все залежить від тієї ситуації, в яку людина потрапляє,
ну і від характеру.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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В умовах
гібридної війни

К

афедра міжнародної інформації ІМФН 15 травня провела
науково-практичний семінар на тему „Інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики“.

Мета заходу — потреба формування
нових концептуальних підходів до
підготовки інформаційних аналітиків-міжнародників, фахівців інших кваліфікацій для забезпечення
реалізації ефективної внутрішньої
і зовнішньої політики Української
держави.
Семінар відкрив і привітав його
учасників завідувач кафедри міжнародної інформації доцент Василь Гулай, який, зокрема відзначив, що кафедра намагається вчасно відповідати
на виклики сьогодення. Так, два тижні
тому експертна спільнота обговорила проект Стратегії сталого розвитку
Львівщини, а сьогодні — черговий актуальний в науково-теоретичному та
практичному аспектах захід.
Предметом дискусії стали проблеми аналітичної обробки інформації в органах державної влади
та місцевого самоврядування, інноваційні зовнішньополітичні ко-

| Світлина Катерини Гречин

науково-практичний семінар

мунікативні технології,
шляхи та механізми підвищення ефективності рівня інформаційно-аналітичної роботи органів
державної влади та місцевого самоврядування, перспективи підготовки фахівців у контексті формування
нового Переліку галузей та спеціальностей здобувачів вищої освіти.
У роботі семінару взяв участь
і виступив завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Національного
авіаційного університету, заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент Української
академії політичних наук професор
Олександр Соснін, який висловив
бачення концепції реформування
спеціальності „Міжнародна інформація“ у реаліях формування інформаційно-комунікативної парадигми
держави. Присутні також прослухали доповіді доцента кафедри між-

народної інформації Політехніки
Андрія Крапа і старшого викладача
кафедри європейської інтеграції та
права Львівського регіонального
інституту державного управління
Національної академії державного
управління при Президентові України Василя Пасічника.
— Нам необхідно якнайшвидше
розробити нові концептуальні підходи до інформаційно-аналітичного
забезпечення внутрішньої і зовнішньої політики України, зібравши для
цього молодих науковців, які мають
конкретні напрацювання. За нас це
ніхто не вирішить і не захистить від
зовнішнього агресора. Маємо брати
на себе відповідальність за безпеку
держави, бо інакше можемо її втратити, — підсумував Василь Пасічник
Катерина ГРЕЧИН

на ринку праці

Львові вже 25-й раз — і вчетверте на проспекті Свободи — відбувся Ярмарок кар’єри.
Гасло заходу знайоме — „Тебе
шукає робота!“, мета відома —
звести тих, хто роботу надає,
і тих, хто її потребує. Захід традиційно проводять Львівська
політехніка і Львівський обласний центр зайнятості (ЛОЦЗ) за
підтримки міської ради.

Як свідчить статистика, за останні
чотири місяці чисельність зайнятого населення на Львівщині скоротилась: майже 11 тис. громадян втратили роботу, зазначив на відкритті
Ярмарку кар’єри Ярослав Качмарик,
голова бюджетної комісії Львівської
облради. На обліку у ЛОЦЗ перебуває 25 тис. осіб. Якщо минулого року
на одне робоче місце претендувало

| Світлина Ірини Шутки

Хоч складно, та добрі фахівці потрібні
У

12 осіб, то цього — 15. Як і раніше,
затребуваними є фахівці для надання
побутових послуг, також робітничі
професії (токар, слюсар, будівельник,
є чимало вакансій швачок), зазначив
директор ЛОЦЗ Василь Барилюк.

Часто працедавці шукають фахівців із досвідом, тому стажування
і завчасний пошук роботи дуже важливі для студентів. Як наголошує
Закінчення на 4 с. m
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Хоч складно, та добрі фахівці потрібні
m Закінчення. Початок на 3 с.

начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом
Львівської політехніки Олег Логуш, „щоб уникнути безробіття,
молоді треба думати про майбутню роботу ще під час навчання.
Тільки упереджуючі заходи допоможуть підприємствам отримати фахівців, а студентам — будувати свою кар’єру“.
Проректор Олег Давидчак
на відкритті Ярмарку висловив сподівання, що він буде корисним як
для студентів, випускників, так і для
працедавців.
Цьогоріч у заході взяло участь
93 роботодавці — запропонували 1,5 тис. вакансій. Організатори
вдячні тим, хто нині, у складний
для країни час, долучився до Ярмарку. Серед учасників — банківські
установи й органи влади, виробничі
й торговельні структури, ІТ-компанії
й навчальні заклади. Загалом запит
на інженерні кадри задекларувало
близько 20 структур, до прикладу,
JabilCircuit, SoftServe, ПАТ „Львів
обленерго“, Львівський державний
завод „ЛОРТА“. До Львова завітали
й гості з Польщі: на Ярмарку діяв

стенд управління праці Підкарпатського воєводства (Жешув). Віце-директор управління Матеуш Куцеба
зауважив, що вражений організацією
заходу і висловив сподівання, що це
початок доброї співпраці. На ярмарку
можна було заповнити резюме, пройти профтестування, взяти участь
у майстер-класах; представники працедавців розповідали про вакансії,
консультували всіх зацікавлених.
Звичайно, ринок праці реагує на
воєнні дії на сході України: з одного боку, за словами О. Логуша, серед
роботодавців є відчуття певної невідомості, з іншого — актуалізуються
певні категорії фахівців. Так, серед
учасників цьогорічного Ярмарку
кар’єри — ДП „Львівський бронетан-

ковий завод“. Начальник відділу кадрів заводу Галина Ласаєва розповіла, що зараз завод
виготовляє багато продукції
і виконує ремонтні роботи на
замовлення Міністерства оборони України:
— Нам потрібні фахівці на
такі робочі спеціальності, як
токар, фрезерувальник, шліфувальник, інші (тут треба мати
професійно-технічну освіту).
Щодо інженерно-технічних
спеціальностей, затребувані інженер-конструктор, зокрема для конструювання вузлів та агрегатів продукції машинобудувнаня, а також
інженер-технолог, який знається
на гідравліці або механіці. Можемо
розглядати і пропозиції від слюсарів з ремонту автомобілів. Чекаємо
молодих людей, налаштованих розвивати кар’єру. До речі, нам потрібні
й керівні кадри, тож молодь має можливості рости, підвищувати свою
кваліфікацію і рівень. Наразі є з десяток вакансій, але зараз розглядаємо ідею створення нової дільниці
з виготовлення бронетранспортера
„Дозор-Б“, тому в майбутньому робочих місць буде більше.
Ірина ШУТКА

просто неба

На парі — брейн-ринг

Я

к називають сукупність товарів, необхідних для функціо
нування людського організму,
а як повну заборону торговельних відносин з якоюсь державою — на такі й схожі запитання
зі світу економіки мали відповісти студенти ІПДО — учасники
брейн-рингу, який 12 травня відбувся просто неба біля головного
корпусу Львівської політехніки.

Організували захід викладачі кафедри адміністративного та фінансового менеджменту. Це була пара
з практичної психології.
— Брейн-рингом ми хотіли урізноманітнити навчальний процес,
зробити його цікавішим для студентів. Та й останнім сподобалась ідея
провести пару на вулиці, де сонечко

і гарна погода, — розповіла старший
викладач кафедри АФМ Оксана Химич, яка готувала програму гри.
Змагалося дві команди — студенти групи ФЕБ-11. Це „Золоті леви“:
Анна Збитковська, Галина Фігас,
Ганна Моравська, Наталя Кавчак
і капітан Оксана Сокіл; також „Еру-

дити“: Віталій Харів (капітан), Андрій Ленів, Галина Віхоть, Христина
Косинська, Віктор Авраменко. Краще із запитаннями і логічними завданнями впорались „Золоті леви“.
В журі були викладачі кафедри АФМ
Олена Білик та Ірина Дорош.
І. Ш.
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конференції

„ІКТ в освіті, дослідженнях та
індустріальних застосуваннях“
ід такою назвою у Львівській
політехніці 14 — 16 травня
відбулася ХІ Міжнародна науково-практична конференція
ICTERI-2015.

В її роботі взяли участь науковці
з Італії, Австрії, Словаччини, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Франції,
США й з багатьох українських вишів.
Коротким вступним словом конференцію відкрив проректор з науково-педагогічної роботи професор
Дмитро Федасюк.
— Конференція ICTERI-2015
у Львівській політехніці проходить
уперше, — говорить декан базової
вищої освіти ІТРЕ, один із членів
організаційного комітету Леонід
Озірковський. — Її фінансує не лише
Політехніка а й університети ЄС, які
співпрацюють з українськими вишами. Якщо раніше подібні конференції

| Світлина Катерини Гречин

П

в основному базувалися на теоретичних доповідях, то цього разу ми вирішили розпочати її із проведення workshop, адже до нас приїхали не лише
відомі вчені із-за кордону, а й чимало
дослідницьких колективів, аспіранти
і молоді науковці. Упродовж трьох
днів вони ділилися досвідом і практичними напрацюваннями в застосуванні

найновіших інформаційних технологій, зокрема і в освіті. Приємно, що за
цей короткий час усі учасники здобули
неоціненний досвід і цікаву інформацію в галузі освітніх дистанційних технологій. А оскільки в багатьох університетах науковці працюють над подібними тематиками, тому й домовилися
про співпрацю між собою.

Нові виклики та можливості
У
Львівській політехніці 14 — 16 травня пройшла III Міжнародна
науково-практична конференція „Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор — нові
виклики та можливості“.

Організатори конференції — МОН
України, Львівська політехніка, кафедра економіки підприємства та інвестицій ІНЕМ, IТ-компанія SoftServe
й інші вітчизняні та зарубіжні партнери, присвятили її 50-річчю інженерно-економічного факультету
(нині ІНЕМ), формуванню інноваційної інфраструктури в умовах європейського вектора розвитку націо
нальної економіки, комплексному
забезпеченню функціонування інноваційних структур і трансферу технологій та використанню дослідницького потенціалу ВНЗ в інноваційному розвитку. До панельної дискусії
залучили науковців, представників
бізнесу та державних органів влади.
Конференцію, яка першого дня
проходила у конференц-залі головного офісу SoftServe, вступним
словом відкрив завідувач кафедри
економіки підприємства та інвести-

цій ІНЕМ Василь Козик. З вітальним
словом до учасників конференції
звернулися один з перших випуск
ників інженерно-економічного
факультету, нині директор ІНЕМ,
професор Олег Кузьмін та колишній працівник Політехніки, а нині
засновник SoftServe Тарас Кицмей.
Під час панельної дискусії на тему
„IТ-компанії у формуванні інноваційної інфраструктури“ мова йшла
про значення вишів у формуванні
інноваційної інфраструктури, потенціал IТ-галузі у сфері економіки
та регіонального розвитку, новітні
підходи до підготовки IТ-фахівців,
практику кластерів й формування
компетенції фахівця з використанням процесорного управління. Господарі організували для учасників
конференції виробничу екскурсію,
ознайомивши їх з практичними аспектами роботи компанії SoftServe.

Не менш цікавою була панельна
дискусія „Наука-влада-бізнес у формуванні інноваційної інфраструктури“,
що проходила на базі ІНЕМ з участю
представників Львівської міської ради.
Доповідачі ділилися досвідом роботи
дослідницьких університетів у розвитку співпраці „наука-влада-бізнес“,
участі у програмі ЄС „Горизонт-2020“,
говорили про перехід від декларацій
до реальних проектів, дискутували
з приводу ролі розумного міста у формуванні ефективної інфраструктури,
особливостей розвитку транскордонної та міської транспортної інфраструктури. Зацікавлення присутніх
викликали й доповіді про перспективи розвитку електромобілів в Україні,
створення туристично-інноваційного
кластера в регіоні, формування конкурентоспроможності Львова, стратегічний інноваційний об’єкт інфраструктури України — львівське летовище тощо. У ході роботи конференції
відбулися три круглі столи.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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Професор
Володимир Фітьо:
„Я люблю рівняння“
„М

Обговорили майбутнє європейської освіти. 14 — 15 травня у Єревані відбулися 9-та
конференція щодо Єдиного
європейського простору вищої
освіти та 4-й форум із питань
Болонського процесу. Серед
учасників — делегації з 47 країн, від України — очільник МОН
Сергій Квіт. Згідно з проектом
спільного міністерського
комюніке, серед цілей на найближчі роки: підвищити якість
і міру відповідності освітніх
систем, сприяти працевлаштуванню відповідно до запитів
ринку праці, врахувати різноманітність студентів, імплементувати прийняті рішення.

оже, я напишу якесь рівняння на дошці?
Наприклад, рівняння плоскої хвилі…
Я люблю встановлювати рівняння, що визначають зв’язок між фізичними величинами певного явища, складати програми
і рахувати на комп’ютері“, — з усмішкою каже Володимир Фітьо, доктор
фізико-математичних наук, професор кафедри фотоніки ІТРЕ Політехніки. Результатом його захоплення стали важливі напрацювання з прикладної фізики, за що НАН України недавно відзначила науковця премією
ім. І. Пулюя.

Премію ім. І. Пулюя присуджують раз
на три роки — „за видатні роботи в галузі прикладної фізики“. Цього разу
її отримали три вчені за цикл робіт
„Оптико-цифрові дифракційні періодичні структури та їх властивості“.
Професор Фітьо розповідає:
— Мене відзначили насамперед за
монографію „Оптична дифракція на
періодичних структурах“ — спільне видання із завідувачем кафедри фотоніки
професором Ярославом Бобицьким. Це
результат досліджень, які ми проводили
на кафедрі з 2003 року. В Україні схожу
монографію в 1990-х роках видали харківські вчені з Інституту радіофізики
і електроніки ім. О. Усикова (ІРЕ). У нашому виданні є багато розділів; пропонуємо методи аналізу оптичної дифракції, числові алгоритми аналізу, можливі
застосування періодичних і багатошарових структур, ін. Також я подавав на розгляд експертів свої праці, надруковані
у провідних виданнях США та Західної
Європи. Серед відзначених — Олександр
Кузьменко з Інституту прикладної оптики НАНУ, який опублікував дуже важливі матеріали в американському журналі
Optics Express. Він має спільні напрацювання з Кімом Джін-Таєм з Південної
Кореї, який теж отримав премію.
Роботи трьох учених об’єднані
такими ключовими поняттями, як
дифракція і числові методи. У центрі
наукового інтересу В. Фітя — явища,
пов’язані з взаємодією оптичної хвилі
з періодичними структурами при поширенні, та числові методи аналізу
такої взаємодії: дифракція на одновимірних ґратках, поширення світла в багатошарових структурах та фотонних
кристалах, багатошарові голограми,
хвилеводні лазери з розподіленим
зворотнім зв’язком, розробка стійких
числових алгоритмів аналізу, ін.

— Моє завдання — прогнозувати,
розрахувати результат дифракції на
періодичних структурах та поширення світла в періодичних структурах,
наприклад, у фотонних кристалах,
а також змоделювати такі періодичні структури, реальне втілення яких
дало б можливість створити оптичні
прилади нового типу. На теоретичному рівні вивчаємо їх на основі рівнянь Максвелла, що описують явища
електродинаміки. А нині, коли потужні комп’ютери є в кожного науковця та
інженера, надзвичайно зростає роль
так званих числових експериментів —
аналіз періодичних структур з допомогою числових методів і комп’ютерних
програм. Такі експерименти значно
дешевші, ніж натурні; вони дають
змогу отримати результати, які нас
цікавлять (за умови, що модель явища
точна), працювати з періодичними
структурами, які важко виготовити, чи
навіть придумати такі їх моделі, котрі
в природних умовах зробити важко чи
неможливо. І якщо експеримент дав
позитивний результат, можна перейти
до виготовлення приладу.
Результати досліджень, якими займається вчений, використовують
у виготовленні оптичних фільтрів,
хвилеводів, лазерів із розподіленим
зворотнім зв’язком. В. Фітьо має патенти, що стосуються оптичних фільтрів
нового типу. Серед напрацювань —
теоретичні принципи розробки унікального інтерферометра Фабрі-Перо
на основі ґраткових структур, з дуже
високою роздільною здатністю. Але
практично втілити це не так просто,
а для впровадження розробок у виробництво, на жаль, бракує як коштів, так
і технологічного обладнання.
Ірина ШУТКА

Відзначили День науки. Відповідно до указу Президента
України № 269/2015 з нагоди
Дня науки професорові Львівської політехніки Володимиру
Новікову присвоєно почесне
звання „Заслужений діяч науки і техніки України“. До Дня
науки у Львівському будинку
вчених відбулося урочисте
засідання представників
наукової громадськості: вченим вручили обласні премії,
голова ЛОР привітав грамотою
поміж інших і професора Політехніки Віктора Яворського.
У Політехніці відбувся Всеукраїнський міжвишівський науковий семінар „Залізобетон
минулого, сучасності і майбутнього“. Захід організували
ІБІД Політехніки, Академія
будівництва України, Державний НДІ будівельних конструкцій. Під час зустрічі з нагоди
85-річчя відзначили науково-дослідну й професійну діяльність почесного професора
Політехніки Богдана Гнідця.
„Сумні“ результати ЗНО. За тест
базового рівня з української
мови та літератури 200 балів
отримало 158 осіб із 300 тис.
(або 0,06 % із загальної кількості тих, хто його складав). Це
„дуже сумно“, прокоментував
директор Українського центру
оцінювання якості освіти
Ігор Лікарчук. 19 % вступників
знають мову на початковому
рівні. А серед абітурієнтів, які
отримали максимум, найбільше — зі Львівщини.
За матеріалами інформагенцій
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Будемо готувати економістів-аналітиків
і бізнес-адміністраторів

В

осени в Інституті економіки і менеджменту Львівської політехніки
вперше стартують магістерські програми підготовки зі спеціальностей „Прикладна економіка“ і „Бізнес-адміністрування“. Це можливість навіть неекономістам отримати повноцінну базову економічну
освіту. Перша спеціальність ліцензована на кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності (ЗМД), друга — на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва (ММП). Чому ці спеціальності
актуальні і в чому їх особливості, розповідають завідувач кафедри
ЗМД, професор Ольга Мельник і директор ІНЕМ, донедавна завідувач
кафедри ММП, професор Олег Кузьмін.

О.М.: Ці спеціальності належать до
галузі знань „Специфічні категорії“. Вони орієнтовані на тих, хто
вже має практичний досвід, певні
досягнення, але хоче здобути економічну освіту. Наприклад, люди
з медичною, юридичною, технічною освітою; працівники державних органів влади (як-от фіскальна
служба) і, звичайно, представники
підприємств (передовсім керівники), яким бракує знань, щоб грамотно управляти підприємством, якісно
аналізувати всі аспекти його діяльності. Умови вступу на обидві спеціальності — практично ідентичні.
Абітурієнт зокрема повинен мати
ОКР бакалавра, спеціаліста чи магістра, а от його попередній напрям
підготовки не має значення.
О.К.: Ціль магістра з бізнес-адміністрування — навчитись керувати, вести справу, якою він вже
займається, з позицій економічної
ефективності, обґрунтованості.
Ця спеціальність потрібна як економістам, менеджерам, так і неекономістам, фахівцям із підприємств.
Адже економічне обґрунтування
на підприємстві може робити якраз інженер-технолог чи інженер-конструктор, бо економіст не
завжди здатен вникнути в сутність
технології чи розробки. І для цього
інженер потребує відповідної підготовки.
— У чому актуальність цих спеціальностей, зокрема для сучасної
України? Чи затребувані у нас відповідні фахівці?
О.М.: „Прикладна економіка“
передбачає базову підготовку економістів-аналітиків, які спроможні,
використовуючи сучасний інструментарій, зокрема й економіко-ма-

тематичний, сучасні інформаційні
технології, проаналізувати й оцінити ситуацію на підприємстві: якісно моніторити, діагностувати стан
в економіко-управлінській сфері
й надавати конкретні рекомендації,
передовсім, як підприємству виходити з кризи. І нині — через кризові явища, ситуацію, що постійно
змінюється, — запит на таких фахівців дуже великий. Спеціальність
„Прикладна економіка“ поширена
в країнах Європи. В Україні цей європейський фах з’явився на початку 2000-х років у рамках проекту
TEMPUS/TACIS. Зараз його мають
тільки 6 українських університетів, на західних теренах лише ЛНУ
ім. І. Франка. Тепер долучається
і Політехніка.
О.К.: „Бізнес-адміністрування“
(МBA) — дуже популярна спеціальність на Заході. Загалом у світі 5-6 університетів дають якісну
освіту в цьому напрямі; лідерами
є США і Франція. Вступити у такі
виші важко. Переважно там навчаються топ-менеджери, які вже
обіймали поважні посади і прагнуть підвищити свій рівень. Українські реалії дещо інші: людина,
яка має посаду, у нас рідко коли йде
вчитися. Тож, думаю, будемо мати
і вступників одразу після бакалаврату. В будь-якому разі наша нова
спеціальність потрібна. Річ у тім,
що підприємництво в умовах ринкової економіки є одним із найважливіших видів діяльності, без якого
неможливо побудувати ефективну
економіку і забезпечити належний
рівень життя суспільства. В Україні
рівень малого підприємництва, на
жаль, невисокий, розвиток повільний. Якщо у провідних економіках
світу воно забезпечує до 50  дохо-

ду і зайнятість населення на рівні
50  (а то й більше), в нас тільки
12–15 . І одна з причин цього —
відсутність кваліфікованих кадрів.
Нині, за умов гострої конкуренції
(а чим ближче Україна до ЄС, тим
гострішою вона буде), тільки фахівці можуть організувати ефективну
підприємницьку діяльність. І тут
освіта, кваліфікація, вміння починають відігравати дедалі більшу
роль. В Україні бізнес-адміністраторів готує близько десятка вишів.
У нашому регіоні — Львівський інститут менеджменту, який, проте,
не повністю використовує цей потенціал.
— Як виглядатиме навчальний процес?
О.К.: Спеціальність „Бізнес-адміністрування“ складна для викладання: студенти матимуть чимало
запитань, і викладач мусить уміти
відповідати на них. Наприклад: чому
в Україні менеджмент працює гірше,
ніж у Німеччині.
О.М.: „Прикладна економіка“
передбачає наявність конкретного об’єкта цілепокладання, тобто
прив’язана до практичних потреб.
Як засвідчив наш аналіз, у Європі
(Франції, Бельгії, Фінляндії) програми підготовки економістів-аналітиків завжди вузькоспеціалізовані, прив’язані до специфіки регіону.
Так і у нас. Ми, скажімо, орієнтуємось на мікрорівень — базові для
Львівщини і Західної України підприємства промисловості, будівництва, транспорту.
На наших кафедрах — достатньо кваліфіковані працівники:
хтось тривалий час працював у бізнесі, хтось — на підприємствах,
інші — в органах державної влади
(у фіскальній системі, на митниці).
Наші програми підготовки затребувані ринком і мають прикладний
характер. Буде і теорія, і практика,
курсові на прикладні теми, чимало розрахункових, лабораторних
робіт із використанням спеціалізованого ПЗ (1С:Підприємство,
MDOffice).
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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з перших уст

Лідер міжнародного співробітництва
Л
ьвівська політехніка щороку
зміцнює свої позиції в Європейському просторі вищої освіти та залишається регіональним
лідером міжнародного освітянського та наукового співробітництва. Своїми міркуваннями про
стан та перспективи розвитку
міжнародних зв’язків в університеті ділиться проректор з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв’язків професор
Юрій Рашкевич.

— Упродовж 2014 та першої половини 2015 року в сфері міжнародних зв’язків нашого університету
відбулося цілий ряд цікавих подій.
Перш за все, відзначу цікаву та
благородну ініціативу мерії польського міста Ґданськ і групи підприємців, яку очолює пан Ґжегош
Валюшевський, щодо створення
можливості для наших п’ятикурсників пройти місячне стажування
на провідних підприємствах Польщі. Поляки особливо підкреслили,
що цей проект є інвестицією в молоде покоління України, яке незабаром візьме на себе увесь тягар
реформування нашої економіки та
суспільних відносин, пов’язаних із
реальним приєднанням України до
європейської спільноти.
В червні-липні 2014 року в рамках
цього проекту десять студентів та
один аспірант Політехніки повністю
за кошт польської сторони відбули
цю практику та привезли до Львова
багато нового досвіду і позитивних
вражень. Задоволеною виявилася і польська сторона: наприкінці
2014 року Ґжегош Валюшевский
знову відвідав Львів та повідомив
про створення спеціального фонду
„Leopolis for Future“ і новий набір
студентів на практику в 2015 році.
Відбір кандидатів уже здійснено
і ще вісім наших студентів влітку
виїжджають до Польщі.
Серед міжнародної університетської співпраці хочу відзначити
налагодження та дуже інтенсивний
розвиток співпраці з одним із провідних університетів Німеччини —
Університетом міста Вюрцбург
в Баварії. Його ректор, професор
Альфред Форхель, за нецілих півроку організував візити німецьких

науковців до Львова та наших — до
Німеччини, які мали на меті налагодження особистих наукових
контактів та підготовку проектних
пропозицій для європейських та німецьких фондів. Троє наших аспірантів та двоє докторантів пройшли
місячне стажування в галузі наукового матеріалознавства у Вюрцбурзі, де проводили експерименти на
сучасному обладнанні, мали доступ
до літературних джерел, контактували з німецькими науковцями. Цього року ще двоє науковців пройшли
стажування, а ще двоє зроблять це
найближчим часом. Також ми вдячні ректору А. Форхелю за допомогу
в безкоштовному отриманні наукового обладнання.
Торік розпочато нові європейські програми фінансування наукової (Горизонт-2020) та освітянської
(Еразмус+) міжнародної співпраці.
У сферу відповідальності проректора з міжнародних зв’язків входить
власне друга програма — Еразмус+,
яка тепер охоплює цілий ряд колишніх європейських програм фінансування міжнародного освітянського
співробітництва, таких як Темпус,
Еразмус Мундус, Жана Моне та
інші. Українські навчальні заклади
в рамках Еразмус+ мають можливість
отримувати гранти на ступеневу та
кредитну академічні мобільності,
а також на проекти із розбудови потенціалу вишів (колишній Темпус).
Щодо Темпусу, то практично ніяких
змін в структурі консорціумів, типах проектів, обсягах фінансування
та структурі аплікацій не відбулося,

а от програми академічної мобільності зазнали істотних змін. Тепер
міжнародні студентські обміни повинні проводитися на паритетних
засадах: скільки наших студентів
поїхало навчатися за кордон, стільки ж ми повинні прийняти в себе.
А це означає, що наш університет
має забезпечити цим студентам
слухання лекцій з різних дисциплін
англійською мовою. Ще однією
особливістю є вимога до підписання
білатеральних угод про академічну
мобільність, які тепер стають основою для отримання нашими західними партнерами фінансової підтримки з боку ЕС. Приємно відзначити,
що ми вже підписали понад 10 таких
угод із вишами Польщі, Прибалтики, Німеччини, а також наші кафедри задіяні в цілому ряді проектних
пропозицій в рамках колишнього
Темпуса. Рішення про фінансування
і перших, і других проектів очікуємо
влітку.
Серед позитивів міжнародного
співробітництва не можу не відзначити дальше зростання числа
студентів, які навчаються в рамках
програм подвійних дипломів на бакалаврському і магістерському рівнях. Лідерами тут є ІНЕМ (кафедра
обліку та аналізу і кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва) та ІКТА (кафедра ІВТ). Програми подвійного дипломування
є також в ІЕСК, ІГСН. Але навіть
130 студентів, які беруть участь
в таких програмах, — занадто мало
для Львівської політехніки, тому ми
повинні серйозно інтенсифікувати
роботу в цьому напрямі, тим більше,
що можливості, які відкриває для нас
Еразмус+, є дійсно широкі.
Ще однією новиною є створення
в структурі Львівської політехніки
підготовчого відділення для іноземних студентів. Нагадаю, що раніше
цю роботу для нас виконувало НВП
„Компіс”. Це зумовлено необхідністю удосконалення системи набору
іноземних громадян, більш тісного
моніторингу їх навчання упродовж
першого року перебування в Україні,
збільшення кількості та підвищення
якості іноземних абітурієнтів.
Думки занотовувала
Катерина ГРЕЧИН
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нові горизонти

Наука, що працює на майбутнє

Н

Михайло Васильович із гордістю показує нові лабораторії, які тут обладнали на
одному з широких коридорів четвертого навчального корпусу. Всі вони мають
найновіші комп’ютери, проектори, стенди, камери спостереження. В одній із них
„чаклують“ над приладами
два студенти. Знайомимося. Бакалаври Володимир
Возняк та Іван Константиновський розробляють технічний комплекс, який буде
автоматизовано видавати
ключі від приміщень і аудиторій (на світлині). Спочатку
для рідної кафедри, а якщо
все піде добре, то й для всього університету. Спільно
з ними над цією дипломною
роботою трудиться ще й Володимир Дашо, якого цього
дня не було через поважні
причини. Керує дипломною
роботою завідувач кафедри.
Хлопців дуже зацікавив цей
реальний проект, тож мають намір продовжити роботу над ним уже після закінчення бакалаврату, коли
вчитимуться на магістрів.
— Торік ми успішно
провели дві міжнародні
конференції (цього року їх
буде три), які є в наукометричній базі Skopus (цього року вона проходитиме
з проектування мікроелектромеханічних систем),
взяли участь у близько десяти міжнародних конференціях, де наші науковці
доповіли про свої здобутки, — з гордістю говорить
Михайло Васильович. —
Основна наукова спеціалізація кафедри — моделювання і проектування
мікроелектромеханічних
систем. За останні роки
науковці у співпраці з аспірантами захистили кілька

кандидатських дисертацій. Маємо три міжнародні
гранти: науковий грант Марії Кюрі, Темпус і Еразмус+.
По кожному з них викладачі
їздять за кордон, відвідують кращі наукові центри
проектування МЕМС, зокрема вже побували в провідних центрах Тулузи,
Ліона (Франція). Група
студентів і викладачів відвідала Ільменау і Цвіккау
(Німеччина). В рамках
проекту відбулося багато
поїздок до Вроцлава, Лодзі,
Варшави (Польща).
Нещодавно кафедра
за рахунок проекту Темпус отримала два дорогі
(близько 40 тис. євро) ліцензійні програмні продукти Comsol та Intelesence.
Вони вже працюють на робочих станціях, які теж отримали за рахунок гранту.
Доброю науковою базою
досліджень стала й робоча
станція з 2500 процесорів.
Це дозволило прискорити
багато наукових моделювань і проектувань сенсорів
мікроелектромеханічних
систем. За останній рік кафедра опублікувала близько 200 різних матеріалів
(з наукових конференцій,
які впродовж 12 років проходять англійською мовою,
збірники наукових праць
теж англійською).
В рамках проектів кафедру відвідало близько
10 науковців з різних країн світу, які прочитали
студентам лекції. Щороку
за кошти європейського
гранту студенти їздять
в Лодзь, Ільменау і Ліон.
В Греноблі, що поблизу
Ліона, їх навіть допускають до „чистих“ кімнат,
де в стерильних умовах за
відповідною технологією

| Світлина Катерини Гречин

а кафедрі систем автоматизованого проектування ІКНІ, якою завідує професор Михайло
Лобур, дбають не лише про підготовку фахових
спеціалістів, а й про постійне оновлення мате
ріально-технічної бази.

виготовлять інтегральні
схеми. Ознайомившись
з новими технологіями,
поспілкувавшись із зарубіжними авторами наукових праць, в перспективі
студенти втілюють свої
наукові задуми в життя.
— Кожен рік кафедра
приймає на перший курс
5 — 6 аспірантів, продовжує
професор. — Але нам цього
мало, бо багато наших аспірантів паралельно навчається в закордонних вишах. Для
моделювання мікроелектромеханічних систем мені
бракує електроніків, механіків, оптиків, фізиків. Через
те на п’ятому курсі вводимо
деякі предмети, та базових
дисциплін все ж бракує.
Я радо прийму до себе аспірантів з інших кафедр, які
добре знають свій предмет
і англійську мову. Для них
у нас відкрита перспектива,
бо маємо контакти з близько 15 вишами з-за кордону.
Прикро, звичайно, що втримати на кафедрі обдаровану
молоду людину, а якщо вона
ще й не зі Львова, практично
неможливо. Тому нам треба
дбати про майбутнє, адже
молоді науковці згодом мають стати продовженням
і зміцненням фундаменту,
на якому стоїть Львівська
політехніка. На мою думку,
нині потрібно змінювати аспекти наукової підготовки,
адже витрачаючи 600 годин
на лекції, викладач не має
часу займатися наукою. Вва-

жаю, що треба вкладати гроші в наших студентів, щоб
в Україні якнайшвидше запрацювала промисловість.
Нещодавно ми поміняли
теми дипломних і магістерських робіт, бо хочемо підготувати добрих інженерів,
прикладних спеціалістів,
які вже нині працюють над
тими дослідженнями, які
будуть потрібні Україні
в найближчому майбутньому. Вчимо їх застосовувати
у своїх роботах інженерну,
комп’ютерну думку, вміти
використовувати програмне
і лінгвістичне забезпечення, аспекти проектування,
робимо все, щоб вони брали участь в інженерних розробках. На кафедрі САПР,
завдяки зусиллям керівництва університету вдалося поліпшити матеріально-технічну базу (створили
три нові лабораторії, серед
них і та, де студенти вчаться
проектувати інтелектуальний будинок). На часі —
створення лабораторії тестування сенсорів і актюаторів. Будемо створювати
3–4 нові лабораторії з проектування мікроелектромеханічних систем, сенсорів,
а також базу з використання сенсорів і актюаторів,
інтелектуального будинку.
Перспективною є впровадження ідеології побудови
лабораторії на кристалі (Lab
on Chip).
Катерина ГРЕЧИН
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного духу
і мудрого слова
„Просіть — і дасться вам“
У сороковий день по Воскресінню
Христос зноситься в небо. (…). Через 40 днів перебував з апостолами,
являвся майже кожної днини, організовував, учив, потішав, приготовляв
на літа боротьби й терпіння. (…). Через 40 перебував Христос і з нами, бо
є церковні Богослуження і празники
церковного року більше, ніж пам’яткою того, що колись сталося, і більше,
ніж символом того, що колись прийде.
Вони є повторенням того, що минуло,
переживанням подій Христового життя і початком сповнювання того, чого
очікуємо християнською надією.
Христове Вознесення утверджує
нас, християн, на тій дорозі, вказує
на велич і силу того, що перед людьми може здаватися чимось буденним
і марним, на витривале, щире, совісне і жертвенне сповнювання хоч би

дрібних, буденних обов’язків. Ідім же
тією дорогою, вона нехибно веде у велику будучність слави Божих дітей. На
тій дорозі буває чимало труднощів,
бувають численні боротьби, часом
і упадки, а завсігди труд і терпіння.
Тим ближчою та дорога до Хресної
дороги, якою ішов наш Учитель і Спаситель. Сповняйте, дорогі браття і сестри, свої щоденні обов’язки у світлі
Христової науки, не уставайте в трудах, не уставайте в жертвах, не уставайте у витривалій, покірній молитві.
Господь сказав: „Просіть — і дасться
вам“ (МТ.7,7), — не від людей, бо від
людей добра нам не надіятись, але тим
безпечніше вислухані будем у Того,
в Котрого „много може молитва праведного“ (Як. 5, 16).
(Із проповіді Митрополита Андрея
на Вознесення Господнє,
1938 р., Львів)

свято матері

Любов до України вимірюється
реальними справами

Д

есятитисячна громада українців зібралась на Святі Матері
в Шевченківському гаї у Львові. Це
свято традиційно, в 15 раз, організовує Львівське обласне об’єднання
„Просвіта“ ім. Т. Шевченка.

Присутніх привітав голова львівської
„Просвіта“ Ярослав Пітко, який, зокрема, зазначив:
— Сьогодні Свято Матері набуло
особливого значення. Молимось до

Пресвятої Богородиці за заступництво для українського народу, за мир
та спокій. Дякуємо матерям, яким
сьогодні випала нелегка доля — чекати повернення з війни своїх синів,
а любов до України вимірюється не
гаслами про патріотизм, а реальними
справами.
Активну участь у святі взяли студенти та викладачі Львівської політехніки — члени профкому та університетські просвітяни.

наш календар
21 травня — Вознесіння Господнє.
24 травня — День слов’янської писемності і культури.

Пам’ятні дати
21.05.1903 — народився Георгій
(Гео) Шкурупій, український поет
і прозаїк.
22.05.1840 — народився Марко
Кропивницький, видатний український драматург, актор i режисер,
основоположник українського національного театру.
22.05.1861 — урочисте перепоховання Тараса Шевченка на Чернечiй горi бiля Канева.
22.05.1879 — народився український маляр Федiр Кричевський.
23.05.1707 — народився Карл Лінней, шведський природознавець,
який заклав основи сучасної систематики рослин і тварин.
23.05.1898 — народився Володимир Ярошенко, український поет
і байкар.
23.05.1920 — помер Георгій Нарбут, відомий український графік.
23.05.1938 — у Роттердамі більшовицький агент убив Євгена Коновальця, засновника Української
Військової Органiзацiї (УВО) та
Провідника Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв (ОУН).
24.05.1742 — помер у Яссах (Молдова) гетьман Пилип Орлик.
24.05.1844 — Самюель Морзе вперше у світі передав електричним
способом телеграфне повідомлення на відстань 65 км.
24.05.1882 — народився Кирило
Стеценко, відомий український
композитор, дириґент i громадський дiяч.
24.05.1912 — народився Михайло
Стельмах, український письменник.
24.05.1942 — помер Іван Горбачевський, український біохімік, гігієніст та епідеміолог.
24.05.1964 — зловмисний підпал
вiддiлу україніки Бiблiотеки Академії наук УРСР.
25.05.1709 — росiйськi вiйська
зруйнували Чортомлицьку Сiч.
25.05.1926 — у Парижi більшовицький агент убив Симона Петлюру,
Головного Отамана військ УНР.
27.05.1929 — народився Роман Іваничук, український письменник,
автор історичних романів.
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авторський проект

Реконструкція свідомості наших предків

Т

ак про свою книжку „Суспільний статус староукраїнської мови
у XIV–XVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива“, у якій уперше йдеться про еволюцію статусу української мови,
говорить Ірина Фаріон.

„Минуло все,
та не пропало“

На сторожі Слова
Творча зустріч, на якій презентовано монографію, відбулася у рамках
проекту „Від книги до мети“. Вона
особлива тим, що її головною героїнею стала сама авторка і натхненниця проекту, мовознавець, політик, авторка низки культурознавчих
проектів. На зустріч прийшли студенти, викладачі, колеги, вчителі,
однопартійці авторки. На мовознавчій ниві дослідниця має вже чималий доробок — статті, монографії,
наукові книжки („Правопис — корсет мови“, „Мова — краса і сила…“,
„Отець Маркіян Шашкевич — український мовотворець…“, „Мовна
норма: знищення, пошук, віднова“).
Ірина Фаріон — авторка телевізійного проекту „Велич особистості“,
засновниця кількох студентських
премій, лауреат премій — ім. Олекси
Гірника, Бориса Грінченка, Дмитра
Нитченка, народний депутат 7-го
скликання.
За традицією проекту „Від книги до мети“, під час таких зустрічей завжди звучить музика. Цього
разу її відтворив акордами бандури
студент Франкового університету,
хорват Давор Лагудза, для якого
знайомство з Іриною Фаріон є знаковим, а участь у цьому проекті —
благословенням.

Під гаслом цих Шевченкових слів відбувалася зустріч. Студентка музичної
академії Оля Лозинська прочитала
„Бували войни і військовії чвари“. Ірина Фаріон згадала, що ідея написання
праці виникла десять років тому, на
парах з майбутніми лінгвістами й архітекторами. Коли йшлося про те, що
якби в крамниці продавали багато мов,
а треба вибрати лише одну, то більшість лінгвістів обрала б англійську,
натомість архітектори вибрали б українську. Відтак педагог задумалася: що
робити, аби студенти завжди обирали
українську? Треба довести, що є речі
абсолютні, які не залежать від моди
і часу. І почала досліджувати староукраїнську мову у її двобої з церковнослов’янською і польською. Сьогодні
мовознавець наголошує, що неможливо побудувати українську державу
без української мови. Тільки сліпий
цього не хоче і не вміє це бачити. Бо
там, де нема української мови, є війна,
що, зрештою, відбувається на Донбасі. Ірина Фаріон згадала приклад англійців, німців, чехів, поляків, у яких
переворот у світогляді починався з перевороту у мові. Мовознавець зауважує, що у добу, яку вона досліджувала, монополію на істину мала Церква.
А нині, коли її має олігарх, повинні
бути й люди, які, за Франком, пруть
проти рожна і завдяки тому ніколи не
потрапляють у пастки часу, а навіть
навпаки, стоять на чолі цього часу.
Книжка про суспільний статус староукраїнської мови у XIV–
XVII ст., за словами її авторки, насамперед про незнищенність нашого
народу, який у лещатах середньовіччя говорив своєю мовою. Саме староукраїнською написані фундаментальні історичні пам’ятки: Литовські
статути, Пересопницьке Євангеліє.
Про цей історичний період ми знаємо дуже мало, адже в радянську добу
він був абсолютно закритий від українських дослідників.
— Я фактично започаткувала новий напрямок у мовознавстві, який
називається „діахронна соціолінгві-

стика“ — коли з допомогою дуже
складних історичних процесів можна пояснити ті речі, які відбуваються
у мовному контексті сьогодні… На
жаль, староукраїнська мова загинула
через постійне балансування української еліти між своїм та чужим,
старим та новим. Загалом говоримо
про ту мову, яку не вдалося врятувати. Це наша драма. У цьому полягає
заповільнений щонайменше років на
триста національний і державницький розвиток. Доля мови — це доля
народу. Якщо хочете знати, що буде
з вами завтра, уважно подивіться в історію, — наголосила Ірина Фаріон.

Устами присутніх
Професор кафедри українського
прикладного мовознавства університету І. Франка Ірина Кочан, яка
свого часу була куратором групи,
в якій навчалася Ірина Фаріон, каже:
— Приємно, коли учні перевершують своїх учителів, змінюють погляд на історію мови.
Рецензентка книжки, професор
кафедри загального мовознавства
Франкового вишу Галина Мацюк
зауважує, що це дослідження відповідає всім вимогам сучасної мовознавчої парадигми:
— У центрі цієї праці — людина,
яку авторка розглядає у стосунку до
мови, як єдність із нею. Це мандрівка
у саму себе.
Редактор видавництва Львівської
політехніки Ірина Лонкевич, яка готувала працю Ірини Фаріон до виходу в світ, зауважує:
— Ірина Фаріон — людина, яка
світить і від якої запалюєшся сам.
Я мала честь і відповідальність працювати над її докторською монографією. Якби не емоційний контакт від
самого початку, то ця робота для видавництва була б непідйомна.
Інші промовці — Василь Лизанчук, Михайло Гнатюк, Ярослав Радевич-Винницький, Олег Баган, Микола
Зубков — висловили одностайність
у тому, що з такої великої праці мусять народитися кілька підручників
для студентів. А боєць Нацгвардії
Мар’ян Березецький, чиє слово було
оптимістичним і по-бойовому піднесеним, одностайний у твердженні, що
без мови ми — ніщо.
Ірина МАРТИН
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молодіжна політика

студентські ініціативи

коротко

О

У головному корпусі Львівської
політехніки 19 травня відкрили
виставку „Особистість vs. Тоталітаризм“ від Меморіального
музею „Територія Терору“.
З нагоди відкриття виставки
відбулася зустріч-розмова з авторами експозиції та 90-річною
Ганною Іваницькою — однією
з дійових осіб виставки, колишньою студенткою Львівського
політехнічного інституту. Виставка триватиме до 1 червня.

День матері —
добрі традиції ІБІД
рганізовувати справжнє свято
до Дня матері в Інституті будівництва та інженерії довкілля —
щорічна традиція. Цьогоріч студенти знову зібрали викладачів та
працівників інституту, щоб висловити свою подяку та привітати всіх
жінок із Днем матері. Молодь присвятила свій виступ „Матері Божій,
матері земній, матері Україні“.

| Світлини Наталії Павлишин

Розпочала свято вступним словом про
феномен української жінки та феномен
української матері директор Міжнародного інституту освіти, культури та
зав’язків із діаспорою Ірина Ключковська. В основі виступу була постать відомої української журналістки, письменниці, громадської та політичної діячки
в еміграції Мілени Рудницької. Ірина
Михайлівна наголосила на неймовірній
духовній та моральній силі цієї жінки.
Не оминула й проблем сьогодення, зазначивши, що зараз особливо важкий
час для матерів, бо мусять вирішувати
внутрішній конфлікт — любові до сина,
небажання відпустити його від себе
і обов’язку перед Батьківщиною — так,
як робили це матері впродовж нашої
тисячолітньої історії. На завершення
побажала всім, щоб ніколи не доводилося стояти перед таким страшним вибором для себе і для країни, щоб усі сини,
доньки завжди були біля своїх батьків до
їхньої глибокої старості.
Творчу частину свята студенти наповнили поетичними словами, мелодіями, піснями, зверненими до матерів. Та
між словами радості були і слова смутку,

слова про війну, про горе і сльози матерів. Завершили святковий виступ традиційним спільним виконанням композиції на слова Андрія Малишка „Пісня про
рушник“ („Рідна мати моя“).
На завершення свята всім присутнім
жінкам дарували квіти, солодощі та авторські листівки, розмальовані петриківськими візерунками і з побажаннями, які власноруч виготовляє студентка
третього курсу Віра Антіпова. Дівчина
також у цей день відкрила виставку своїх робіт. Малюнки розвісили вздовж величезних вікон у другому навчальному
корпусі. Невдовзі Віра планує організувати благодійний аукціон, щоб продати
свої творіння, а виручені кошти пожертвувати на підтримку українських військових, які перебувають у зоні АТО
Наталія ПАВЛИШИН

18 травня — день пам’яті жертв
депортації кримськотатарського народу зі своєї батьківщини — Криму. У цей день у 1944 р.
тиранічний сталінський режим
безжально відірвав від своїх домівок, могил пращурів, мечетей
і рідної землі всіх кримських
татар. Близько двохсот тисяч
осіб позбавили батьківщини,
половина з яких загинула під
час перевезення до Сибіру і Середньої Азії. Сьогодні кримські
татари знову зазнають утисків,
потерпають від різних форм
гноблення і переслідування
рідної мови і культури в окупованому Криму.
На британському фестивалі Open City Docs у Лондоні
16–17 травня, відбувався показ
та обговорення українських
фільмів у розділі „Документальна Україна“. У серію
ввійшли українські неігрові
стрічки, які рідко показують
у кінотеатрах Великобританії, а також перформанс
німого фільму Дзиґи Вертова
„Одинадцятий“ (1928) та показ
робочої версії фільму Аскольда Курова про ув’язнення
українського кінорежисера
Олега Сенцова. Гості обговорили фільми, а також протести на
Майдані та війну на Донбасі.
У Станиці Луганській відомий
львівський іконописець Лев
Скоп творить образ Пресвятої
Покрови на стіні місцевого
будинку культури. На стіні місцевого будинку культури Лев
Скоп, місцеві мешканці і наші
військові творять Святу Покрову. На посвяту запросять священиків різних конфесій. Є ідея
видати календар із зображенням цього образу Покрови.
За матеріалами інформагенцій
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студентський фестиваль

Життя — театр, а політехніки — актори
„Ж
иття — театр, а люди в ньому актори“ — ця класика може стати
характеристикою для минулотижневих виступів у рамках „Весни
Політехніки“. Очевидно, якісь творчі флюїди все таки витають поміж
студентами, бо не змовляючись, молодь трьох інститутів — ІКТА, ІЕСК,
ІБІД представила виступи, які перенесли глядачів на театральну сцену.

„Другий шанс“
від студентів ІКТА

вує голова профбюро, який був і одним із режисерів і головним героєм.

„Бути чи не бути…“ — одвічний вибір, перед яким стоїть кожна людина.
Саме про філософію вибору, в основі
якого сім гріхів і сім чеснот, роздумували на сцені студенти ІКТА. Головний герой, бармен, згадував та аналізував своє життя, яке склалося не
так, як він мріяв, гортаючи сторінку
за сторінкою своїх вчинків. Перехід
від одного до іншого протистояння
в душі головного героя знаменував
рух стрілки на своєрідній „рулетці
гріхів“. Боротьбу між брехнею і правдою, жадібністю і щедрістю, гординею та скромністю, нестримністю
і поміркованістю, заздрістю та доброзичливістю студенти зобразили
в танцях, авторських піснях і віршах.
Та якщо в героя наприкінці вистави з’явився другий шанс, щоб зробити правильний вибір і перемогти всі
душевні протистояння, усвідомивши, що важливіше, то в реальному житті варто обдумувати кожен
крок, бо другого шансу може й не
бути. Саме замислитись над кожним
кроком, кожним вчинком закликали
своїх глядачів студенти ІКТА.
Важливо зауважити, що цей виступ був найбільш багатогранний
з-поміж трьох, які відбувалися того
тижня. Також окремої уваги заслуго-

Одвічна філософія:
„Хто ми є і чиї ми діти“
Більш традиційний виступ підготували студенти ІЕСК, надавши
перевагу патріотичній тематиці.
Театральна сценка повела глядачів
в історію — у часи репресій. Молодь
вирішила розвинути класичну тему
багатьох романів та фільмів, коли
в одній сім’ї між братами була ворожнеча через різницю в поглядах. На
сцені герой, що служив владі окупантів, „здав“ свого рідного брата, який
боровся з несправедливістю.
Виступ мав кілька особливостей:
спізнившись на п’ять хвилин, я мало
не пропустила виставу (тривала лише
двадцять хвилин); гра так перейняла акторів, що дівчина, яка зіграла
роль матері братів-ворогів, не могла
стримувати сліз ані на репетиції, ані
на обговоренні журі. Тож це ще раз
доводить — студенти не просто готуються до „Весни“, а живуть нею!

Наталія ПАВЛИШИН

ІЕСК

ІБІД показали
„Штани на кант“
Екваторний виступ „Весни Політехніки“ переніс глядачів до омріяної багатьма студентами „країни

ІКТА

| Світлини Наталії Павлишин

айфонів, фаст-фудів та товстих
людей“ — Америки, де активно
процвітає італійська мафія. Переможці фестивалю „Осінь Політехніки“ (більш відомі як команда „Бетон“) ІБІД знову виступали
у своєму амплуа — бандити, „братки“, тюрма, інтригуючий початок,
добра музика, на досить професійному рівні виконані пісні, сильна
підтримка зали…
Звичайно, у виступах студентів
були свої плюси та мінуси. Але, як
завжди, від тих, хто добився успіху
одного разу, чекають більшого, ставлять серйозніші вимоги. А зі свого
боку ті, хто вже „посеред зірок“, значно легковажніше ставиться до своїх
підготувань, бо тут, як у навчанні —
„спершу ти працюєш на заліковку,
а потім заліковка на тебе“. Тож добра
репутація йде перед командою ІБІД.

ІБІД
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Свято ідентифікації
українців

22 травня у межах всеукраїнського ювілейного туру до
Львова з концертом приїде
відома група „Табула Раса“.
Концерти з нагоди 25-річчя
заснування гурту вже відбулися в Києві, Чернігові, Чернівцях. Під час півторагодинного
драйвового виступу у Picasso
у Львові публіка почує як ранні хіти „Табули Раси“ 90-х, так
і знані пісні її нового періоду
творчості. А 28 травня у клубі
відбудеться концерт іншого
яскравого рок-гурту — „Біла
вежа“. Гасло цього вечора —
„Якісний український рок“.

Ц

ьогоріч 21 травня — день, у який ми спроможні висловити свою національну єдність,
не промовивши ні слова. Відчитати її можна
через одяг — вишиванку, яку кожен, хто вважає
за потрібне, одягнув на роботу чи навчання.
Всеукраїнська акція „День вишиванки“, що
веде свій початок з Чернівців і має вже кількарічну історію, претендує на місце у календарі
державних свят.

У 2007 році тоді ще студентка Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Леся Воронюк,
зауваживши, що студенти доволі часто одягають вишиванки на пари, запропонувала одногрупникам обрати
один день і одягнути їх усім. Спочатку ідею підтримало кілька десятків
студентів та кілька викладачів факультету історії, політології та міжнародних відносин, на якому навчалась дівчина. Та впродовж наступних
років захід розрісся до всеукраїнського рівня, із залученням української
діаспори в Іспанії, Франції, Канаді,
Італії, США.
Свято має динаміку, і його ініціатори
відкриті до співпраці з університетами
й громадськими організаціями. У Миколаєві заплановано проведення на площах концертів, виставок, у Львові ж не
передбачено масових мистецьких заходів, однак львів’яни можуть підтримати
всеукраїнську акцію „Подаруй захиснику вишиванку“ — до першого липня
у церкві святого Климентія і, ймовірно,

у Гарнізонному храмі (наразі йдуть перемовини) збиратимуть вишиванки,
які волонтери передадуть на передову.
На думку Олександра Ткачука, одного
з організаторів свята, вишиванки піднімуть бойовий і моральний дух воїнів,
адже навіть козаки бились у вишитих
сорочках, які були для них оберегами.
Крім цього, це психологічно вплине на
ворога.
— Для мене ідеальний День вишиванки (щороку третій четвер травня) —
без гучних парадів і скандувань, — каже
Олександр. — Це передовсім свято ідентифікації, свято єдності, тож ми звертаємось до Президента, щоб воно стало
державним і не було вихідним днем,
адже вишиванка — органічна частина
життя українців.
Вишиванка — це генетичний код,
тож не варто, вважає хлопець, купувати сорочку бездумно, а якщо вишиваєте самі, то можна підібрати такі узори,
які є символами того, що вам потрібне.
Дівчата, до речі, у вишиванках — гарніші й сексуальніші…

фестивалимо

#SVOЇ — своїм, якісне й нове

П

ерший фестиваль нової української музики #SVOЇ 15 травня
на сцені клубу Picasso (вул. Зелена, 88) зібрав молоді гурти, які
в Україні створюють якісну музику
європейського рівня. Девіз фесту
був промовистий — „Час цінувати
своє і #SVOЇ-х!“.

Передували музиці дискусійні обговорення гуртів та виконавців, які стали
учасниками фестивалю, про те, чи має
нова українська музика майбутнє, які
її основні ознаки і чи потрібна вона

за кордоном. Згодом дали свободу вираження молодим уже в музиці — звучали рок, поп-рок та джаз, етно, електроніка — жанрових обмежень не було
й не буде.
Головна мета фестивалю #SVOЇ —
відкриття нових яскравих імен і забезпечення їм виступу на якісній сцені.
Організатори хочуть, щоб такий фестиваль відбувався чотири рази на рік
і не лише у Львові, а й в інших містах
України.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

У Національному музеї ім. Андрея Шептицького відкрито виставку скульптур Володимира
Одрехівського. Виставку сформовано з двох частин: у перших
двох залах представлені роботи
останніх років, а в третьому та
четвертому — твори з циклів
„Народження світла“ та „Дороги“, що вже експонувались. Доробок двох останніх років — це
мистецькі інспірації, джерелом
котрих стали драматичні події
сьогодення.
Український національний
павільйон завершує роботу
на 68-му Каннському кінофестивалі. Він є майданчиком для
представлення української
кіноіндустрії, для ділових зустрічей українських режисерів,
продюсерів, дистриб’юторів
і фестивальних менеджерів
з іноземними колегами. Однією
з найпомітніших українських
подій фестивалю став допрем’єрний показ фільму Анатолія Матешка „Полон“ — дуже
емоційна стрічка про сучасні
реалії на сході України.
У галереї МО „Дзиґа“ — виставка переважно львівських
студентів, а також митців
із Києва, Луцька та Рівного
„Міні-текстиль“. Всеукраїнський проект „Міні-текстиль“
відбувається вже вчетверте,
організатори ж сподіваються, що він стане щорічним.
Свої роботи, які вміщаються
у формат 20х20 см, представило 40 авторів. Вхід на виставку
вільний, а триватиме вона до
31 травня.
За матеріалами інформагенцій
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„Поліфонія“: музика, що (не) потребує реклами

К

амерний оркестр, який діє при
Народному домі „Просвіта“
Львівської політехніки, настільки
камерний, що інколи про нього не
знають… у стінах рідного університету. Хоч насправді колектив
виконує музику, відому у світі,
і чути її хотілося б частіше.

Якось, коли Марія Брич (надалі —
М. Б.), тоді ще студентка ІАРХ, повернулася з Політехніки, її бабуся,
викладач фортепіано, повідомила,
що політехнічний оркестр показували по телебаченню.
— „Який оркестр?“ — перепитую
її. „Та ваш!“. Але я ж обходила всюди,
обпитала, ніякого оркестру не знайшла. І лише, почавши шукати знову,
в самому Народному домі „Просвіта“
на четвертому поверсі побачила папірчик-оголошення. Директор Дому
Степан Шалата запропонував прийти ввечері на репетицію і зіграти
кілька нотних сторінок — так мене
взяли в перші скрипки, — згадує Марія, як потрапила до „Поліфонії“.
Познайомившись із колективом,
почала брати участь у виїзних концертах, запросила до оркестру свою
одногрупницю Олену Філь (О. Ф.),
теж скрипальку. Найбільш пам’ятною стала поїздка до Харкова, на
запрошення студентського оркестру
Харківської політехніки.
— І що вас вразило там найбільше?
О. Ф.: Організованість студентської
творчості: відведено величезний корпус суто для студентських колективів,

яких є кілька десятків з кожного виду
самодіяльності, кожен має свій клас,
свої інструменти, при цьому є потужна
реклама творчих заходів, яка забезпечує слухачів-студентів на всі концерти.
Програма виступів дуже насичена —
і просто неба концерти, і в інститутах,
на фестивалях, конкурсах. А наші викладачі навіть не знають про існування
оркестру — щоразу, коли бачать когось
з нас зі скрипкою, дивуються.
— Політехніка недавно виділила вам
кошти для придбання нових пультів.
Чим ще вона може, на вашу думку, допомогти?
О. Ф.: Розповсюдити інформацію про
нас. І ще мене особисто турбує, що за
стільки років не провели загального
студентського новорічного концерту.
Те саме керівництво ІАРХ, якщо прийдемо з ініціативою, скаже „Робіть!“,
але сприяння насправді не буде.
— Як розвивається ваш колектив?
М. Б.: Він стає дружнішим, згуртованішим, більше підтримуємо одне одного, стаємо активнішими й подаємо
свої пропозиції, ідеї, робимо експерименти з різними солістами й наборами інструментів. Підвищується
і техніка виконання — беремося за
складніші речі і граємо більш якісно.
Роман Кресленко (Р. К.), художній керівник і диригент: Хоч я в „Поліфонії“ лише з 2013 року, але бачу, що
вона вже досягла того рівня, що може
виходити за межі Політехніки. Цього
року будемо подаватися на звання народного колективу, плануємо низку

поїздок. Незабаром у філармонії візьмемо участь у звітному концерті всіх
колективів Політехніки.
О. Ф.: І знову ж, не прийдуть
студенти. Суджу по своїх знайомих,
яких на концерти, які відбуваються
далі, ніж Політехніка, треба витягувати за шкірку…
Р. К.: Але якщо студент захоче, то
він таки прийде, відстань для нього
не матиме значення.
М. Б.: Інколи є упередження щодо
інструментальної музики, але після
торішнього звітного концерту друзі,
які побували на ньому, дивувалися,
що за півтора години жодного разу не
подивились на годинник. Адже такі
концерти не стільки для культурного
виховання когось, скільки для душі —
музика приносить радість і абстрагування від справ насушних.
— Шевченківський вечір, звітний концерт плюс невеликі імпрези, конференції, де треба зіграти один-два твори —
це мало для оркестру, який налічує
25 осіб і в репертуарі якого до 40 творів.
Чому колектив не може розкриватися
на великих концертах частіше і продемонструвати свій потенціал?
Р. К.: По-перше, репертуар треба постійно оновлювати. По-друге, концерти переважно присвячують якійсь
даті, події. І ще відштовхуємось від
наявності глядача. Ми залежні і від
реклами та організації озвучення.
Хоч якщо озирнутись на 2009 рік, коли
оркестр був створений, то концертів
через налаштованість публіки таки
побільшало. Крім цього, щоб розмістити 25 осіб, потрібна сцена, тому
часто виступаємо в маленькому складі
як струнний квартет, де дві скрипки,
альт і віолончель — торік він виступив понад 10 разів. А ще потребуємо
контрабасиста, інструмент уже є.
— Який твір для оркестру найулюбленіший?
Р. К: Palladio Карла Дженкінса. Новими для слухача будуть одна з сюїт Генрі
Перселла — барокова музика, 9 частин,
триває до 20 хвилин, Гюстава Хольста
St. Paul’s Suite — важкий твір, хоч це
ХХ століття, але студенти справляються, й обробка Михайла Романишина відомої пісні Radioactive для оркестру
й соло скрипки.
Наталя ЯЦЕНКО
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Повернення у простір міста
Д

ержавний природознавчий музей НАН України у Львові відрізняється від інших не лише тематикою, а й підходами до створення
виставок і проведення заходів. Тут ставлять за завдання показати відвідувачеві природу у приміщенні. Складається враження, що музейникам це вдається. А останніми вихідними тут відзначили аж чотири
події — Міжнародний день музеїв, Міжнародний день рослин, Дні
науки та Європейську ніч музеїв.

На кожен вік і смак
У суботу та неділю відвідувачі знайшли тут для себе багато цікавого. Наприклад, на Науковому горищі музею можна було почути про мандри
і дослідження науковців, дізнатися,
які таємниці приховують від нас сітчастокрилі і як вони долучаються до
поліпшення смаку фруктів та овочів,
про те, які саме комахи у своїй появі
на Землі випередили динозаврів і залишали сліди навіть у гробницях єгипетських фараонів. Спраглі мандрівок уявно подорожували на Канари,
щоб вникнути в геологію, рослинність і тваринність цього острова, пізнати його величезний сплячий вулкан Тенеріфе. Когось цікавило, чому
птахи оселяються у містах, ще хтось
захотів вникнути у дивовижний світ
джмелів чи бурих ведмедів. У суботу
відвідувачі дізналися, що насправді
досліджують науковці, побувавши
у їхніх наукових майстернях, а наступного дня побували на виставці
„Мистецтво виживання“ та оглянули
фотовиставку „Рослини в об’єктиві“,
побували на майстер-класі „Квітуче
дерево“ та пересувній виставці „Праліси Карпат: жива історія європейських лісів“, долучилися до музичної
програми. Хочеться наголосити, що
ці заходи були цікаві людям різного
віку, починаючи з дворічного.

Колекція історії природи
Природознавчий музей має цікаву
історію. Він відчинив свої двері для
відвідувача далекого 1870 року завдяки Володимиру Дідушицькому.
Це граф українського походження,
меценат, колекціонер, природознавець, політичний діяч Галичини,
один з очільників „Руського Собору“.
Він зростав у середовищі, яке його
надихало на дослідження природи.
Коли в родинному помешканні вже
бракувало місця для колекції, то Володимир Дідушицький викупив для

цього приміщення, що стало музеєм
та місцем наукових досліджень. Сам
засновник проводив у музеї багато
часу. Коли в нього виникли проблеми
зі здоров’ям, то в будівлі встановили
ліфт. На сьогодні він — один із двох
найстаріших у Європі. Спершу експозиція мала сім розділів. Тоді музей
діяв досить активно. Деякі дослідники прирівнюють його наукову цінність до Британського. З 1940 року
музей перейшов у підпорядкування
Академії наук. В усі часи тут було
багато відвідувачів. Скажімо, до закриття на капітальний ремонт сюди
щороку приходило 100 тисяч відвідувачів. Від 1995-го й аж до 2013 року
тут тривали великі ремонтні роботи.

Динамічний музей
— Коли природознавчий музей знову відчинив свої двері, то багато що
змінилося, потреби відвідувача також. Треба було думати, як по-новому його зацікавити. І ось з’явилася
нагода взяти участь у конкурсі „Динамічний музей“ Фонду Ахметова
„Розвиток України“. Наш проект
„Природничий музей: від теорії еволюції — до практики живого музею“
виборов перше місце. Отож, ми виграли грант і почали втілювати нове
бачення музею, — розповідає кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник природничого
музею Христина Дяків.
Відтак музейники створюють нові
інтерактивні експозиції, дотримую-

чись традицій глибинних підходів до
наукового розвитку. Перед відвідувачем, який тепер потребує нових методів донесення інформації, по-новому
відкриваються старі фонди.
— До того ж, щоб побудувати
нову експозицію, ми ставимо собі за
завдання повернути простір міста як
середовище, зацікавлене до пізнання природи, до гармонійного зв’язку
з нею. Вже розвинули одне завдання
проекту — створення стратегії розвитку музею на найближчі десять років. Для себе визначили місію створення і поширення наукових знань, щоб
гармонізувати зв’язок людини з природою, — продовжує Христина Дяків.
Отож, музей став місцем, де не
лише можна оглянути експонати,
а й зацікавитися природою, ставити
запитання й отримувати на них відповіді, цікаво і корисно проводити
дозвілля. Складається враження, що
в цьому куточку природничо-наукової колекції вже домоглися тих
принципів європейських країн, коли
до музею ходять сім’ями.
Цікаві тут і програми для школярів з учителями. Їм пропонують екскурсію поєднати з темою уроку природознавства чи біології. Таким чином, діти швидше засвоюють нове.
Скажімо, на виставці „Мистецтво
виживання“ дізнаємося, як тварини
пристосовуються до різних середовищ, як людина користає з природи,
як пристосування до повсякденного
життя надихнули її на винаходи.
На Науковому горищі до послуг
відвідувачів — техніка, проектори;
тут можна готувати презентації,
за потреби переглянути додаткові
експонати з фондів, поспілкуватися
з науковцями.
— Нам особливо близьке розуміння музею як динамічного простору.
Об’єкти, які досліджуємо, та історії,
які розповідаємо відвідувачам, нагадують про те, яким мінливим є світ
довкола нас. Спостереження за досконалістю організації живого, за
різноманітними зв’язками у складному мереживі природи спонукають
задуматися і про місце музею сьогодні. Бо лише у „живому“ музеї можна
краще зрозуміти взаємозв’язок людини та природи, — завершує розповідь
Христина Дяків.
Ірина МАРТИН
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 12
Горизонтально: 7. Золото. 8. Еталон. 9. Гак. 10. Етна. 11. Жито.
13. Стопа. 15. Каїн. 16. Крез. 17. Автопортрет. 22. Квадр.
23. Ізіда. 25. Агора. 26. Каталізатор. 30. Скло. 31. Апаш.
32. Іврит. 33. Ясен. 35. Каас. 36. Ная. 37. Привид. 38. Гаївка.
Вертикально: 1. Фортуна. 2. Нота. 3. Логотип. 4. Шекспір.
5. Хадж. 6. Контакт. 12. Наливайко. 14. Репертуар. 18. Варна.
19. Обі. 20. Орібі. 21. Ерато. 24. Ала. 26. Консорт. 27. Лаванда.
28. Звитяга. 29. Рабатка. 34. Нива. 35. Каїр.

Зародок
Одиниця людини
і
маси
тварини

— Яке ваше улюблене друковане
видання?
— Гроші.
J J J
Викладач французької мови запитує
студента:
– Як би ви попросили в Парижі води
напитися?
– Пробачте, професоре, але який же
дурень у Парижі п'є воду?!
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Новинки
Ірина Фаріон
Суспільний статус
староукраїнської (руської)
мови у ХIV–ХVII
століттях: мовна
свідомість, мовна
дійсність, мовна
перспектива
Монографія.
Це перше в українському мовознавстві
дослідження, що цілісно розкриває еволюцію статусу староукраїнської (руської) мови та мовної і мовно-етнічної
(національної) свідомости впродовж
ХIV–ХVII ст. у двох провідних елітарних
середовищах: урядово-шляхетських та
духовно-освітніх. Авторка досліджує зміну моделі світу крізь призму змін староукраїнської (руської) мови та інших мов:
від теоцентризму до антропоцентризму; від панславізму до староукраїнської
(руської) мови; від мовного універсалізму
до українськомовного етнонаціонального
самоусвідомлення.
Б. С. Черкес,
С. М. Лінда
Архітектура сучасності: остання третина ХХ — початок
ХХІ століть
Навчальний посібник.
Друге видання.
Подано загальну
картину світового
архітектурного процесу останньої третини ХХ — початку ХХІ ст.
Проаналізовано стилі та напрямки, які
формували концептуальний ландшафт архітектурного розвитку останніх десятиліть
ХХ ст. та на початку третього тисячоліття.
Архітектуру розглянуто у взаємодії з культурою часу і в залежності від соціальних
процесів та історичних катаклізмів.
За заг. ред.
проф. Ю. Я. Бобала,
проф. З. Г. Піха
Збірник тестових
завдань з англій
ської мови за про
фесійним спрямуванням
Навчальний посібник
для вступників
до Львівської політехніки на рівень магістра.
У розділах посібника подано опрацювання лексичного мінімуму до тем програми
бакалаврату, найхарактерніші граматичні
явища, основні лексико-термінологічні
одиниці відповідного фаху. Збірник містить
англо-український та українсько-англійський словник-мінімум, граматичний додаток та ключі до тестових завдань. Для
студентів вищих навчальних закладів усіх
форм навчання.
Більше інформації на сайті
http://vlp.com.ua/
У книгарнях діє дисконтна програма
„Книжкова скарбничка“.

будьте здорові

Прийдіть і виміряйте тиск!
У 10-ій міській лікарні м. Львова триває акція з вимірювання артеріального тиску. Студенти та працівники Львівської політехніки та
ЛНУ ім. І. Франка можуть виміряти артеріальний тиск у поліклінічних
відділеннях лікарні та в пунктах вимірювання артеріального тиску,
розташованих у приміщеннях університетів та фельдшерських пунктах
лікарні. Також у рамках акції в закладах охорони здоров’я проводять
навчальні програми та семінари з вивчення сучасних аспектів лікування гіпертонічної хвороби.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
залікову книжку № 10316778, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Боженко Каріни Анатоліївни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Пилипенка Володимира Романовича;
студентський квиток № ВК 1036666, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ткаченко Вікторії Миколаївни;
залікову книжку № 09565316, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Крісарчука Юрія Ігоровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Кицака Ігоря Михайловича;
студентський квиток № 08927306, виданий Націо
нальним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Стремецької Катерини Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Бублик Марії Володимирівни;

студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Крук Ірини Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Остафійчук Віри Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мачоган Юлії Миронівни;
студентський квиток № 10316777, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Боднар Наталії Василівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ляльки Романа Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Тютікової Олени Сергіївни;
залікову книжку № 08766401, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рибчича Руслана Івановича.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
1 1/2 1/4 1/8 1/16
шпальти
2
Площа, см 450 220 110 50 24
Ціна, грн.
350 250 200 150 100

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

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

Виготовлення рекламного
блоку на замовлення
Незалежно від місця розміщення і
розміру:
• реалізація ідеї замовника з
використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.

1

1/2

1/4

Система знижок

450
500

220
350

110
250

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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для львів’ян і гостей міста

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

Степана Йосиповича
ШАЛАТУ.
Скільки морів та океанів,
скільки в них на дні піску,
стільки щастя Вам бажаєм
на Вашім віку.
Хай буде літ не менше ста в житті,
і шлях Ваш буде світлим,
а все життя, немов кришталь,
прекрасним, радісним і чистим.

Львівський національний
академічний театр опери
та балету ім. С. Крушельницької
21 травня — „Лілея“ (балет). 18.00.
22 травня — „Ріголетто“ (опера). 18.00.
23 травня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
24 травня — „Дон Жуан“ (опера, прем’єра). 18.00.
27 травня — „Кармен“ (опера, прем’єра). 18.00.

Національний академічний
український драматичний театр
ім. М. Заньковецької
21 травня — „Останній гречкосій“. 18.00.
24 травня — „Назар Стодоля“. 18.00.
26 травня — „Наталка Полтавка“. 13.00.
26 травня — „Знак у вікні“ (прем’єра). 18.00.
27 травня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.

Камерна сцена

21 травня — „Катерина“. 17.00.
24 травня — „Спогад про Саломею“. 18.00.
27 травня — „Божевільна“. 17.00.

разом із BEST

Поспілкуймося англійською!

Р

озумієте коли до вас говорять англійською та вмієте читати на цій мові? А при розмові виникають проблеми? Тоді
приходьте до нас!

Львівський осередок міжнародної організації BEST започатковує проект BEST Speaking Club, який відбуватиметься
у Львівській політехніці протягом 25–29 травня. Участь —
безкоштовна.
Клуб створено у форматі невимушеної бесіди. Тож можна спілкуватися і дискутувати на різні цікаві теми зі спікерами-іноземцями.
Запрошують студентів незалежно від рівня знань мови,
важливе лише бажання навчатись, адже спілкування з носієм надасть можливість вдосконалити ваше мовлення та
розуміння краще за будь-який підручник.
За всіма новинами можете стежити у соцмережах:
• facebook (www.facebook.com/BEST.Lviv)
• vkontakte (vk.com/bsk.lviv).
Для участі потрібна лише реєстрація на сайті
www.bestlviv.org.ua

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
24 травня — „Забави для Фауста“. 19.00.
27 травня — „ Memento vivere“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
22 травня — „DIVKА“. 18.00.
23 травня — „Ірод“ (прем’єра). 18.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
22, 23, 24 травня — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
21 травня — „О восьмій вечора на Ковчезі“. 13.00,
„Зерносховище“ (прем’єра). 19.00,
„Одкровення Іванки“. 19.00.
22 травня — „Beautiful Карпати“. 11.00.
23 травня — „Чарівник Смарагдового міста“. 11.00,
„Зерносховище“ (прем’єра). 18.00.
24 травня — „Beautiful Карпати“. 12.00, „Троє поросят“. 15.00.
26 травня — „Зоряний хлопчик“. 11.00,
„Втеча з реальності“. 15.00.
27 травня — „Дикі лебеді“. 11.00, 13.30.
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