освітній студентський тижневик
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„ …Я знаю грамоту свободи —
її підписують мечі! “
Ліна Костенко
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NOTA BENE!

Юрій БОБАЛО, ректор Національного університету „Львівська політехніка“,
голова ради ректорів Львівщини:

„Знання — це скарб, а вміння
вчитися — ключ до нього“
Хтось із мудрих сказав: „Знання — це скарб,
а вміння вчитися — ключ до нього“. А ще
кажуть: „Знання — це сила“. Сила духовного
творення, невпинного цивілізаційного руху
вперед, добра та суспільної злагоди. Оволодіння знаннями є одним із першочергових
завдань, що стоять перед Україною, котра
захищає свій суверенітет та незалежність
у боротьбі із сепаратистами та зовнішньою
агресією. Вони вкрай необхідні нам для захисту й розбудови нашої держави.
Вчитися потрібно наполегливо і постійно практично все дальше життя насамперед для того, щоб знати, як жити й діяти
в різних обставинах. Упевнений, що зерна
знань, які здобудуть вихованці Львівської політехніки,
зростуть у юних душах щедрим урожаєм мудрості, самовідданого служіння своєму народові. Адже студенти
завжди були авангардом української молоді. Від їх небайдужої життєвої позиції, активної участі в нинішніх
кардинальних соціально-економічних, конституційних, територіально-адміністративних реформах великою мірою залежить майбутнє України.
Цьогорічна вступна кампанія засвідчила те, що ми не
помилилися, коли обрали курс на пошук й залучення свого
вмотивованого студента. Львівська політехніка підтвердила свій високий статус. Досить сказати, що за кількістю
поданих заяв на вступ ми посіли друге місце серед усіх ви-

щих навчальних закладів України. Доволі
високий був і прохідний бал на більшість
напрямів. Тішить те, що з року в рік зростає попит на інженерно-технічні напрями
підготовки фахівців, зокрема архітектури,
комп’ютерних наук, менеджменту та інші.
Це означає, що країна невдовзі отримає
цілу когорту вмілих і обізнаних сучасних
спеціалістів європейського рівня.
А поведуть їх у широкий і захоплюючий світ знань наші педагоги. Тому щира
їм вдячність за самовіддану творчу працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії як навчання і виховання підростаючого покоління, справжніх
українських патріотів.
У цей святковий день бажаю першокурсникам стати
гідними членами великої і дружної родини львівських
політехніків, по-синівськи вірно берегти і примножувати її славні традиції, досягти поставленої мети у житті,
зустріти добрих і надійних друзів.
Бажаю всім великого натхнення на шляху підкорення
нових вершин знань, наполегливості й терпіння, мудрості й розважливості, миру і достатку, міцного козацького здоров’я!
Переконаний, ваші здібності, працьовитість, високі
патріотичні почуття стануть запорукою нових успіхів,
котрими пишатиметься Батьківщина.

вступ-2015

Львівська політехніка — у пріоритеті

З

нового навчального року у Львівській політехніці навчатиметься
10 000 першокурсників, з них на бюджетних місцях денної форми
навчання — близько 4500 осіб, заочної форми навчання — близько
200 і за кошти фізичних і юридичних осіб — понад 5000. 1500 випускників коледжів стали студентами старших курсів (з них — понад
200 навчатимуться за державний кошт).

Про перебіг вступної кампанії розмовляємо з відповідальним секретарем Приймальної комісії університету Романом Шуляром.
— Романе Віталійовичу, а скільки осіб
виявило бажання вчитися у Львівській
політехніці?
— До нас надійшло понад 50 тисяч
заяв. За цією кількістю ми посіли
друге місце серед вишів України.
А от за кількістю заяв від осіб з пов-

ною загальною середньою освітою
ми на третьому місці.
— Чи багато абітурієнтів віддали пріоритет нашому університе
тові?
— Таким правом скористалися вчорашні школярі, які подали понад
37 тисяч заяв. Серед них — близько 15 тисяч одразу обрали Львівську
політехніку, зазначивши її у 1, 2 і
3 пріоритетах.

— А які особливості цьогорічного
вступу?
— Їх є кілька: цього року зарахування на бюджет пройшло в одну хвилю;
вакантні бюджетні місця можна було
заповнювати і за рахунок контракт
ників, які виконали умови зарахування, тобто подали оригінали документів. І найважливіше — рейтингові списки рекомендованих до
зарахування абітурієнтів формувала
і пропонувала вишам Єдина державна електронна база з питань освіти.
6 серпня ми отримали рекомендації
з Єдиної бази для зарахування вступників-школярів за пріоритетними
Закінчення на с. 8а m
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міжнародна співпраця

Політехніка візьме участь в одному
з освітніх проектів „Еразмус+“
Д
есять українських проектів, які сприятимуть розвиткові потенціалу вищої освіти, стали переможцями конкурсу програми Європейського Союзу „Еразмус+“. Загалом участь у їх реалізації візьмуть
43 партнери від України, серед яких 32 виші, а також дослідні установи
та підприємства, неурядові організації тощо. До одного з проектів
долучиться Львівська політехніка.

Мова йде про проект за напрямом
„Розвиток потенціалу вищої освіти“
програми „Еразмус+“, який об’єднує
всі освітні проекти, які попередні
20 років були відомі під назвою „Темпус“. Вони скеровані на розробку
нових навчальних програм, модернізацію структури університетів,
системи управління освітою загалом
і університетом зокрема і т. д.
Проект, у якому братиме участь
наш університет, називається „Розроблення сучасної освітньої програми магістерського рівня в галузі
інформаційних систем“. Ініціатором
його створення виступив факультет
комп’ютерних наук Харківського національного економічного університету
ім. С. Кузнеця. Координатором проекту, який отримує фінансування і організовує діяльність проектного консорціуму, є французький Університет
Ліон-2 „Люм’єр“ (Universite Lumiere
Lyon II), а учасниками — 5 – 6 університетів Західної Європи та приблизно
таке саме число вишів в Україні.
— У Політехніці безпосереднім
виконавцем проекту буде Інститут
комп’ютерних наук та інформаційних технологій, а саме — кафедра інформаційних технологій і видавничої
справи, науковці якої брали участь
у розробці проектної документації.
Яку мету ми перед собою ставимо,

очевидно вже з назви проекту. Внаслідок сучасна освітня програма буде
побудована на рівні сучасних вимог
опису європейського простору вищої
освіти. Тобто на компетентнісному
підході, з чітко визначеними результатами навчання, з відповідними
технологіями реалізації програми.
В межах проекту передбачено певну
схему мобільності між учасниками
проекту. Мова йде не тільки про мобільність виконавців-викладачів,
а також і студентів. У перспективі цей
проект може перерости або в програму спільних дипломів кількох університетів, або в систему подвійних дипломів між нашим університетом та
одним із західних партнерів, — каже
проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків професор Юрій Рашкевич.
Проект, до участі в якому залучено Політехніку, є трирічним,
з обсягом фінансування — приблизно мільйон євро. За ці кошти планується як придбання лабораторного
обладнання, так і виконання певної навчально-методичної роботи,
підготовку посібників, підручників,
лабораторних практикумів та ін. Як
розподілятимуть гроші, наразі невідомо, адже фінансування проекту
розпочнеться восени цього року.
Перша нарада учасників проектного

консорціуму відбудеться у жовтні —
на початку листопада. І тільки після неї можна буде чіткіше говорити
про те, яке лабораторне обладнання закуплять для нашого вишу, яке
методичне забезпечення розроблятимуть, яка кількість викладачів та
студентів буде залучена до проекту
і братиме участь у різних обмінах.
Про результати першого конкурсу 2015 року Виконавче агентство
з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило
на початку серпня, а проектну документацію його учасники подали ще
весною. На відміну від попередніх
років, цьогоріч кількість проектів,
до яких залучені українські установи, набагато менша, бо програма „Еразмус+“ скерована на більшу
кількість країн та університетів, ніж
„Темпус“, тому шанси для кожної
країни зменшуються.
— Цьогоріч ми долучилися до
12 проектних пропозицій. Виграла
одна з них. 2013-го ми були співтворцями 16 проектних пропозицій, а виграло 4. У 2014 році конкурсу не було.
Наразі виходимо на ту ж позицію, яку
займали у „Темпусі“. Це — 8–10 
успішності, тобто виграє один проект
з 10 – 12 наших пропозицій. До першого проекту за програмою „Темпус“
Політехніка долучилася 1993 року.
На сьогодні, 4 проекти за цією програмою для нашого вишу вже завершуються, ще три продовжують діяти
впродовж цього навчального року, —
зазначає професор Юрій Рашкевич.

першокурсник-2015
Олег Пруцков, студент першого курсу Інституту
енергетики та систем керування, з Костополя:

„Про працевлаштування думаю наперед“
Я вступив до Львова, бо мені подобається це місто. Знайомі, які навчаються у Львівській
політехніці, розповіли, що тут дуже цікаво навчатися, цікаві викладачі. До того, як приїхав
сюди вступати на напрям теплоенергетики в ІЕСК, я ніколи не був у Львові. Після закінчення навчання, я хотів би працювати на Кременчуцькій ТЕЦ. Це близько до мого дому. З мого
класу більше ніхто не планував вступати до львівських вишів. Наш клас був з філологічним
нахилом, тому мені було важко там навчатися, бо мої улюблені предмети — фізика, хімія,
математика. На бюджетну форму навчання я вступив до Політехніки та у Вінницький виш.
Вибрав Львів, а жити буду в гуртожитку.

Анна ГЕРИЧ
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„Знання спеціальності, англійської
та комп’ютера — запорука успіху“
„У

сіх наших першокурсників я орієнтував би на три
складові фахової підготовки — знання спеціальності, англійської та комп’ютера. Це чітка перспектива
і запорука успіху в майбутньому: якщо випускник має
ці знання, він обов’язково знайде роботу — чи в Україні, чи за кордоном,“ — переконаний ректор Львівської
політехніки професор Юрій Бобало. Говоримо про
життя університету, який на найближчі роки стане для
„першачків“ другим домом.

Абітурієнтові — більше
відповідальності
— Юрію Ярославовичу, як і в попередні
роки, цьогоріч за кількістю поданих
заяв на вступ Політехніка — серед лідерів. Якою була вступна кампанія для
університету?
— Особливістю цьогорічної вступної кампанії було те, що кожен
вступник повинен був прорейтингувати напрями підготовки, які він
обрав (максимум — 15 напрямів
у 5 вишах). Абітурієнт, який поставив пріоритетом певний напрям, уже
не міг його змінити. Це дозволило
нам ще під час прийому документів
фіксувати кількість тих, хто буде зарахований у Політехніку, аналізувати, наскільки буде виконане держзамовлення. Загалом система складна,
тому ще перед початком і під час
вступної кампанії ми активно роз’яснювали вступникам, які ризики і переваги вона має.
— На абітурієнтові тепер більше відповідальності, чи не так?
— Так. Якщо раніше він, можна
сказати, вступав на той напрям, де
його беруть (тобто не пройшовши
у Політехніці, з тими ж балами міг
вступити в інший виш; або ж хотів
на комп’ютерні науки, а міг втрапити
на ливарне виробництво), то зараз
цього немає. Абітурієнт чітко фіксує
пріоритет — те, що його найбільше
цікавить. Тому повинен зорієнтуватися, куди саме хоче — на який напрям і в який виш.

Студент сам обирає
траєкторію
— Які події минулого навчального року
вважаєте найважливішими для університету?

— Так багато всього
було… Насамперед,
думаю, це імплементація ЗУ „Про вищу
освіту“, який було ухвалено у 2014му. Це — не разова акція, що дозволяє відразу вирішити всі проблеми,
які накопичились у вищій освіті за
багато років, це — процес. І хоч у законі є моменти, які треба змінювати (і які Верховна Рада вже змінює),
але він відкриває перед вишами дуже
великі можливості. І Львівська політехніка, гадаю, ними скористається.
— ЗУ „Про вищу освіту“ передбачає,
що виші самі формуватимуть освітні
програми, пропонуватимуть вибіркові
навчальні дисципліни студентові (не
менше ніж 25 ), також буде менше
максимальне навчальне навантаження
науково-педагогічного працівника (до
600 годин). Ці новації вже зараз актуальні. Наскільки Політехніка, викладачі готові до них?
— Університет загалом готовий.
На засіданні однієї із Вчених рад
навесні ми одностайно ухвалили
рішення про те, що середнє навантаження викладача повинно бути
не більше, ніж 600 годин вже з 1 вересня 2015 року. Це, на мою думку,
оптимальний варіант (хоча в деяких
роз’ясненнях МОН пропонувало
й варіанти поступового переходу до
потрібного показника — протягом
трьох і більше років). У МОН досягти
600 годин в основному радили через
збільшення обсягу самостійної роботи студентів, та ми пішли іншим
шляхом — шляхом оптимізації навчального процесу. Проаналізували
кількість дисциплін, які вивчають
наші студенти на бакалавраті, й побачили, що якщо на деяких спеціальностях це 40 – 45 дисциплін, на
інших — до 70-ти. Тобто виходить

майже по 10 дисциплін на семестр — це
ненормально, перевантажує і викладача, і студента. Я дав
чітку установку завідувачам кафедр —
разом із викладачами, випускн иками,
роботодавцями визначити, які дисципліни потрібні для
підготовки висококваліфікованого
працівника, а решту — відкинути. Керівники кафедр,
ННІ пішли цим шляхом — і ми легко
вийшли на необхідний рівень навантаження. Ще одна можливість, яку
ми використали, — „укрупнення“
дисциплін, зокрема на 1–2 курсах.
Скажімо, в першому семестрі в ІЕСК
ми можемо об’єднати в одній аудиторії студентів різних напрямів („Теплоенергетика“, „Електротехніка та
електротехнології“, „Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології“), адже всі вони на цьому етапі вивчають однакові дисципліни:
вищу математику, фізику, інженерну
та комп’ютерну графіку і т.д.
Для формування навчального
плану ми розробили спеціальну схему, де, як і передбачено законодавством, не менше 25  дисциплін —
студентові на вибір. Серед обов’язкових (не більше, ніж 75 ): блок
гуманітарно-соціальних дисциплін
(10 ), математично-природничих
(17  і більше, залежно від напряму
підготовки) та професійні і практичні дисципліни. Чим старший курс,
тим більше серед вибіркових дисциплін професійних, орієнтованих на
відповідну спеціалізацію (скажімо,
студент комп’ютерних наук хоче
удосконалити знання спеціальних
розділів математики).
У магістратурі людина може піти
кількома шляхами. Перший: продовжувати навчання за тією спеціальністю, напрямом, які вивчала раніше, —
тоді потреби вибирати дисципліни
немає, вони передбачені. Можна сказати, такий студент прив’язаний до
однієї кафедри. Другий варіант — перехресний вступ, коли студент вибирає спеціалізацію, що пов’язана з ін-
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шою кафедрою, і тоді він має скласти
додатковий іспит. У цьому випадку
йдеться в основному про студентів
одного інституту. І третя категорія —
„загальноуніверситетська“: студент
обирає спеціалізацію, що не має стосунку до його кафедри й навіть інституту. Наприклад, комп’ютерник може
перейти на кафедру теоретичної радіотехніки, відтак він мусить студіювати відповідний блок із 3 – 5 дисциплін. Тобто студент сам обирає траєкторію. Вибравши керунок, відповідні
дисципліни, має записатися за три
місяці до початку семестру — щоб ми
проаналізували, чи можемо сформувати групу. Тут серед критеріїв такі:
як мінімум 10 охочих вивчати відповідну спеціалізацію, потреби ринку
праці, кадрове, матеріально-технічне
і навчально-методичне забезпечення
для підготовки відповідних фахівців.
Загалом це дуже велике навантаження
на кафедри.

Від науки до освіти
— Нове законодавство про вищу освіту створює передумови для розвитку
міжнародної співпраці університетів.
Зокрема влітку Політехніку відвідали
делегації з Франції, Польщі. Про що домовились із колегами?
— Згідно із ЗУ „Про вищу освіту“,
основними критеріями, які визначають якість навчального процесу в університеті та його рейтинг,
є кількість статей, опублікованих
у наукових виданнях, що входять до
наукометричних баз даних Scopus,
Філадельфійського списку, а також
індекс Гірша. На цих показниках
базовані можливості отримання
бюджетного фінансування на виконання НДР, до них цьогоріч МОН
прив’язало й обсяг держзамовлення.
І ці показники тісно пов’язані з міжнародною співпрацею. Нині ми націлені на участь у програмі ЄС „Горизонт-2020“, що має фінансування
близько 100 млрд. доларів. А оскільки Україна не є членом ЄС, відтак
ми не можемо виступати головними
організаціями, то маємо шукати їх за
кордоном (як-от у Польщі, Франції
чи Німеччині) і приєднуватися до
них зі своїми розробками, проектами. Тому розвиток співпраці з іноземними партнерами є дуже важливим. Наукову діяльність вишу нині
вважаю визначальною. І потрібно
змінювати пріоритети: не освіта —
наука, а наука — освіта; спочатку має
бути розвиток наукових досліджень

із залученням студентів, а вже тоді
впровадження новітніх досягнень
у навчальний процес.
— Цей поступ неможливий без доброго
знання англійської мови — і викладачів, і студентів. А, до прикладу, програма „Еразмус+“ передбачає потребу
забезпечити іноземним студентам
викладання англійською…
— Думаю, ми даватимемо надбавки
до зарплати викладачам, які читають
англійською мовою (є такі кафедри).
Але питання в тому, що, крім викладача, який може вести курс англійською,
мають бути й студенти, готові слухати
його.
Щодо іноземних студентів, які
навчаються у виші: їх кількість є одним із основних критеріїв у різних
міжнародних і українських рейтингах університетів. Я вважаю,
що у Політехніці їх недостатньо, треба цю кількість збільшити
у 2–3 рази. Так, скажімо, в Університеті ім. В. Каразіна близько 2,5 тисячі іноземців. У нас певні труднощі пов’язані з тим, що на початку
1990-х ми взяли курс на україномовне викладання дисциплін іноземцям,
а українська їм дається важко, і це
дещо стримує їхнє бажання навчатися в нас. Для студентів з-за кордону
ми створили підготовче відділення,
де вони вивчатимуть українську; також вирішили, що треба викладати
їм спецкурси англійською мовою.

На зміни треба почекати
— У попередніх інтерв’ю Ви ділилися різними планами щодо розвитку
університету: побудувати науковий
центр, гуртожиток для студентів,
житловий будинок для працівників
вишу, купити автобус, ін. Якою мірою
ці плани зараз близькі до реалізації?
— Мрію купити хороший комфортабельний автобус, адже в нас
є прекрасні колективи — спортивні, художньої самодіяльності. Гроші у нас є, але, на жаль, затягнувся процес надання дозволу вишам
відкривати рахунки в державних
банках, тобто ми далі користуємося послугами казначейства — і це
є стримуючим чинником. Нам дуже
потрібен студентський гуртожиток,
але знову ж таки гроші не можемо
використовувати. Щодо придбаного Політехнікою адмінкорпусу „Полярону“: на нижніх поверхах варто
робити гуртожиток, на верхніх — аудиторії (бо дуже високі стелі). Про-
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ектанти зараз розробляють різні варіанти. Проводимо ремонтні роботи
в корпусі на Коновальця, який нам
виділили (колишній військкомат) —
там відбуватиметься навчальний
процес. Цього року нам передають
корпус Центру науково-технічної
й економічної інформації (на проспекті Чорновола): більшість приміщень там орендують, чимало (на
3 – 4 поверхах) взагалі не використовувалося, тому треба робити ремонт.
Думаю, це буде новий навчальний
корпус, а на 1-2 поверхах — можливо, гуртожиток.
— Як позначилися на житті вишу останніх півтора року переведення студентів і викладачів із вишів Криму та
Донеччини і Луганщини, мобілізація в
зону АТО?
— Мобілізація починалась ще до
прийняття закону про звільнення
від призову на військову службу під
час мобілізації науково-педагогічних працівників вишів (відповідний
закон Президент підписав у липні
2015-го. — І. Ш.), але до цього ми
в основному вирішували проблему:
я подав список людей, які потрібні
для нормального функціонування
Політехніки (завідувачі кафедр, професори, молоді доктори наук). Зараз
можуть мобілізовувати тих осіб, які
не мають стосунку до навчального
процесу, але в нас таких небагато.
Щодо подій в нашій країні — основна біда, вважаю, в тому, що її ділили на східну й західну. Останній
період зцементував Україну в єдине
ціле, але через тотальну пропаганду російських мас-медіа і викривлену психологію людей на окупованій
території неможливо передбачити,
скільки це все триватиме у Криму, на
сході України… Нам, як завжди, не
вистачає терпіння: ми вже хотіли б
мати високу зарплату, завершити
війну, покінчити з корупцією… Все
і негайно! Але, на жаль, так не буває.
Зміни в суспільстві, на ментальному
рівні зокрема, — тривалий процес,
чарівної кнопки для моментального
вирішення всіх проблем немає. А деколи треба користуватися формулою
з фільму „Іронія долі…“ — хірург
має зробити боляче, щоб потім було
краще: реформи, які нині відбуваються і відбуватимуться в Україні,
болісні, але — необхідні. Просто результат не може бути моментальний.
Треба трохи почекати.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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поради першокурсникам

Як адаптуватися в університеті
Микола Бучин,
декан базової вищої освіти ІГСН:

„Головне —
не замикатися в собі“
Проблема адаптації першокурсників до навчального процесу у вищому навчальному закладі зумовлена
багатьма чинниками, адже студент
потрапляє у нове і незвичне для нього середовище, а для нельвів’ян додається нове місто, нові враження,
нове оточення.
В університеті цілком інша система освіти — у школі вона побудована за принципом „отримав —
відтворив“, є готові підручники, які
треба просто читати, а тут цього
недостатньо, необхідно здобувати
додаткову інформацію, застосовувати творчий підхід, пізнавати
проблеми і знаходити шляхи їхніх
розв’язань.
Щороку 1 вересня я збираю всіх
першокурсників і пояснюю усе про
навчальний процес, іспити, механізм розподілу балів та як їх заробляти тощо. Це роблю для того, щоб
студенти зрозуміли, наскільки їхнє
університетське навчання відрізнятиметься від шкільного і змогли
з перших днів правильно пристосуватися до нових умов.
Першокурсники звільняються
від опіки батьків, особливо приїжджі. Часто негативний психологічний момент виникає у тих, кого
батьки контролювали до 11-го класу, а тут вони самі повинні приймати
рішення і відповідати за них. І часто
та свобода „п’янить“ студентів, вони
починають забувати, навіщо при-

йшли до університету, забувають
про навчання, про ті завдання, які
повинні виконувати.
Головне — не замикатися в собі.
Повинен чітко працювати трикутник, до якого студенти можуть
звертатися, коли у них виникають
запитання чи проблеми: староста
групи — куратор — представник
деканату. Староста тримає постійний контакт із деканатом, отримує
завдання, рекомендації, тому кожен
студент може від нього отримати
найнеобхіднішу інформацію. А куратор порадить студентові, що йому
робити, коли виникають проблеми,
як вирішити те чи інше питання.
Навіть ідеальне навчання й ідеальні результати в школі не є запорукою такого ж результату в університеті. Часто буває так, що дитина,
яка добре вчилася під контролем
батьків, тепер стає не на цілком правильний шлях, що негативно позначається на навчанні.
Раджу батькам періодично цікавитися життям своїх першокурсників. Їм не завадить зайвий раз зателефонувати до старости чи куратора,
поцікавитися своєю дитиною, щоб за
потреби вчасно допомогти.
А студентам не завадить запозичати позитивний досвід старшокурсників щодо особливостей навчання, матеріалів, конспектів тощо.
Мешканцям гуртожитків це робити
простіше, адже такий старшокурсник може мешкати в його кімнаті чи
бути сусідом на поверсі.
У Політехніці є хороша бібліотека, де студент може отримати багато необхідних матеріалів, а також
віртуальне навчальне середовище,
де без проблем можна знайти конспекти лекцій, методичні вказівки,
тестові завдання і спробувати перевірити себе, наскільки ти засвоїв
курс, ознайомитися з рекомендаціями викладача. Зрештою, завжди
можна звернутися до нього безпосередньо за консультацією чи порадою.
Адаптація відбувається нелегко!
Це хочу наголосити всім першокурсникам. Тому треба відразу орієнтуватися на навчання, адже більшість
відрахувань студентів відбувається
на першому курсі, і це переважно
через неуспішність.

Олександр Яремченко,
студент 2 курсу магістратури
ІКНІ (АСУ):

„Хто хоче домогтися
успіху, мусить працювати“
Коли я вступив, проблем виникло
багато, адже школа є школа, а університет — це вже інше. Перше моє
здивування було, коли викладач виклав матеріал і пішов. А ти мусиш його
доганяти, аби щось запитати, вчити
самому. Для мене навіть на третьому
курсі був шок, коли на початку вивчення дисципліни викладач наголосив, що
ми вже повинні дещо з тієї дисципліни
знати. Як? З одного боку, мені то не
подобалося, а з другого — коли приходиш на роботу, то чуєш те саме, але ти
вже готовий до того, що нікого не хвилює, як ти це чи інше маєш зробити.
Я вчасно зрозумів, як треба вчитися. Одна з мотиваційних причин — стипендія. І друга причина — мені було цікаво вивчати поза
навчальною програмою щось своє.
У другому семестрі першого курсу я почав писати свою забавку. Це
була велика програма. Коли майже
все було готове, у мене вкрали ноутбук… На наступних курсах власну
розробку можна показувати викладачам і брати її як основу курсової.
Надалі для роботи це знадобиться,
бо вмієш не лише розробляти програму, а й оформляти документацію,
проводити аналіз.
Через своє недбальство двічі втрачав стипендію. На другому курсі я з
товаришем задля участі у конкурсі задумав організувати групу зі створення
ракети. Залучили ще трьох. Двоє із них
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халявили, а ми втрьох не встигали. Роботу завалили, отримали низьку оцінку і до стипендії бракнуло кілька балів.
Удруге це повторилося на четвертому
курсі, коли я вважав, що лабораторні
можна здати в останній момент. Отож,
безтурботно допомагав одногрупникові з його роботами, а свої поніс вкінці
сесії. Таких, як я, виявилося багато.
І одна викладачка відмовилася приймати роботу в останній момент. Довелося йти на комісію і наступний семестр
жити без стипендії.
Самонавчання принесло велику
користь. Я зрозумів, що інтернет — це
не вихід, адже там інформація не завжди
достовірна. А книжки — надійне джерело. Розумів, що мені треба програмувати, читати книжки, аналізувати, тому
що мушу вийти з університету програмістом. Навіть на роботі щодня мусиш
читати. Працювати треба завжди.
Наукова діяльність вимагає
жертв. Насамперед фінансових, тому
що необхідні книжки коштують дорого. Також жертвуєш стосунками
з друзями, які не завжди розуміють,
чому ти не можеш погуляти, а сидиш
вдома і щось робиш.
На третьому курсі я подався на
конкурс „Інноваційний прорив“.
Він дав мені велику базу, а найголовніше — там я навчався представити свій
грандіозний проект усього за 2 хвилини! І за цей час треба зацікавити інвестора. Двічі був учасником і виходив
у фінал. Цей проект допоміг мені на

захисті диплома, який я виклав лише
за 5 хвилин і отримав 92 бали зі 100.
Університетська програма, навіть попри деяку її застарілість, дає
добру базу. Як свідчить досвід, менше ґуль набили ті, що слухали викладачів, ніж ті, які ігнорували лекції.
Колись я вважав, що в університеті
мені не потрібна історія, але після її
вивчення зрозумів, як відбуваються
всі процеси. Що більше знаєш, то ширше бачиш, краще розумієш. Також
важлива математика. Тому що виграє
той, хто вміє правильно порахувати,
починаючи від інтегралів і до складних триповерхових прикладів.
Коли влаштовуєшся на роботу,
мусиш показати, що вмієш. На другому курсі я міг піти на роботу (тоді
для цього достатньо було сказати, що
я програміст), але вирішив ще вчитися. Працювати почав від цього літа.
Влаштуватися щораз складніше, треба
знати багато, мати ідею, бути цікавим
і шукати нове!
Першокурсникам раджу зосереджуватися на фахових дисциплінах.
Тому що згодом роботодавець розраховуватиме на наші знання. В університеті тебе проконсультують викладачі, а вже на роботі — ніхто. Перед
викладачем можна викрутитися, підсунути довідку, що хворів, а вже на
роботі таке не пройде. Отож, хто хоче
домогтися успіху, мусить працювати!
Поради записала Ірина МАРТИН

першокурсник-2015
Назар Коваль, студент першого курсу Інституту
комп’ютерних та інформаційних технологій, зі Львова:

„Коли обирав Політехніку, керувався
добрими відгуками про неї“
Я чув багато позитивних відгуків про цей навчальний заклад від друзів, знайомих, які рекомендували
мені навчатися саме в цьому університеті. Вступив
на видавничо-поліграфічну справу, за другим пріоритетом. Цей напрям досить близький до мого
першого пріоритету — комп’ютерні науки, адже тут
вчать основ програмування. Зрештою, тут я навчуся
створювати веб-сайти, що, на мою думку, дуже цікаво. Тривалий час я вважав себе гуманітарієм, однак
все ж виявилося, що точні предмети знаю краще і до
вивчення математики і фізики маю більший хист.
Чого очікую від навчання у Політехніці? Насамперед сподіваюся, що вчитися мені буде цікаво, що тут я здобуду все найнеобхідніше — те, що мені згодом знадобиться на роботі і завдяки чому зможу
себе реалізовувати і забезпечувати матеріально. Зрештою, тут я подорослішаю
і знайду нових друзів, тут у мене виникнуть нові захоплення і зацікавлення.

студії
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коротко
Глава держави призначив
президентські гранти трьом
політехнікам. Це молоді вчені
Олександр Карпенко (ІХХТ) та
Роман Небесний (ІХХТ), серед
докторів наук — доцент кафедри інформаційних технологій
видавничих систем ІКНІ Марія
Назаркевич, яка розробила
новітні технології й елементи
захисту друкованих та електронних документів.
Політехніка покращила свої позиції серед українських вишів
у рейтингу Webometrics. З-поміж 295 українських університетів виш піднявся на 2 сходинки
порівняно з попереднім рейтингом і тепер — 6-й (загалом
у рейтингу 2164-й). Попереду —
КПІ, КНУ ім. Т. Шевченка, Національний авіаційний університет.
Вебометричний рейтинг охоплює понад 20 тис. університетів
з усього світу й оцінює ступінь
їхньої присутності в інтернеті.
Політехніки дослідили можливість виробництва біогазу у Львові. У межах проекту
„Виробництво біогазу на спорудах очищення каналізаційних
стоків — підтримка програми
міста Львова“ науковці кафедри гідравліки і сантехніки
ІБІД здійснили дослідження та
розробили методику використання технології, згідно з якою
відбуватиметься виробництво
біогазу. Результати своєї роботи
політехніки передали польським
експертам Фонду агентства регіонального розвитку (FARR).
Виші публікуватимуть на своїх
сайтах дисертації, які прийняла до захисту спеціалізована
вчена рада. Наказ міністра
освіти і науки Сергія Квіта від
14 липня передбачає, що на
офіційному веб-сайті вишу або
наукової установи, де спецрада
прийняла дисертацію чи опубліковану монографію до захисту,
за 10 календарних днів до дати
захисту має бути розміщено
примірник наукової роботи
в електронному вигляді. Якщо
дисертація підготована як опублікована монографія, на сайті
буде її автореферат в електронному вигляді.
За матеріалами інформагенцій
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Львівська політехніка — у пріоритеті
ставники з усіх областей України,
зокрема з окупованих територій, які
мають статус переселенців.

m Закінчення. Початок на с. 2а

заявами і, власне, за ними повністю
виконали державне замовлення.
— Які напрями підготовки користувалися найбільшою популярністю?
— Всі рекорди побили комп’ютерні
науки та програмна інженерія, економіка, соціальні науки, а за кількістю поданих заяв з першими пріоритетами перші п’ять місць відповідно посіли міжнародна економіка,
практична психологія, міжнародна
інформація, правознавство і журналістика. Були випадки, коли оригіналів було більше ніж рекомендованих
державних місць, тому чимало абітурієнтів, які обрали наш університет
і не пройшли на державне замовлення, навчатимуться у нас на комерційних місцях.
— Який був прохідний бал?
— На кожному напрямі — різний.
Наприклад, на міжнародній економіці, міжнародній інформатиці,
практичній психології прохідний
бал становив 192. Це більші бали,
ніж торік, а це означає, що вчитися
в нас будуть значно сильніші студенти.

— Чи багато у нас навчатиметься
пільговиків?
— Не всі місця, передбачені для
пільгових категорій, зайняті, бо виконали умови для зарахування менше пільговиків, ніж минулого року.
Серед категорій, які вступили поза
конкурсом — I і II група дітей-інвалідів, учасники АТО, особи, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти шахтарів. Для
дітей-сиріт держава передбачила окремі державні місця.
— Чи навчатимуться у нас студенти
з інших областей України?
— Так, їх цьогоріч навчатиметься
десь близько тисячі осіб. Це пред-

| Світлини Катерини Гречин

— Яка ситуація із комерційниками?
— Тут теж є хороша тенденція: будемо мати потужний і якісний контингент. У нас навчатиметься також
близько 30 осіб з Марокко, Еквадору,
Конго, Гани і Великобританії.

SSСекретар Приймальної комісії
Роман Шуляр

— Які були труднощі під час прийому
документів?
— Цього року надійшло 70 відсотків
електронних заяв і вони „лягли“ на
плечі працівників деканатів інститутів. Ті ж, хто мав додаткові бали,
здавали документи у паперовій формі. Утруднювала прийом документів
і непоінформованість вступників
і їхніх батьків стосовно заповнення
документів, тим паче, що в кожному університеті були якісь суто свої
нюанси вступу. Гадаю, Міністерство
освіти і науки мало б більше інформувати вступників стосовно нових
умов і особливостей вступу. Зрештою, це потрібно не лише вступникам, а нам, працівникам приймальних комісій, бо у нас також у цей
період виникає чимало запитань до
міністерства, адже все передбачити
неможливо. Крім цього, траплялося,
що вступники необдумано ставили
пріоритети і отримували в нас рекомендацію на державне місце. База,
звичайно, обирала бали, за якими не
було глибокого розуміння вибору
вступниками вишу. Внаслідок, ми
отримали сотні відмов щодо вступу
на державні місця від вступників. Це
спричинило міграцію вступників,
незважаючи на рекомендації Єдиної
бази. Звичайно, хтось із них міг опинитися за бортом державних місць.
Однак нова система пріоритетів має

SSПідмогою для абітурієнтів був
монітор з оперативною інформацією

SSОстанні дискусії перед поданням документів
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прийняли до 80 відсотків усіх заяв
від абітурієнтів, включно з електронними заявами.

SSДокументи приймали швидко і якісно

велику перевагу, бо більшість вступників обдумано розставили свої пріоритети на заявах і цілком заслужено, враховуючи свої конкурсні бали,
отримали державні місця.

цього, за чотири дні до початку
кампанії провели навчання з тими
політехніками, які мали займатися
прийомом паперових документів,
ознайомили їх з технікою, базою,
звертали увагу на роботу з технікою
і швидкість приймання документів.
У перші два дні і в перший тиждень
ми таки мали чималі черги. Тоді ми

— Що було нового порівняно з минулим роком?
— Найперше — наявність пріоритетів, які обирали абітурієнти. Це
відіграло свою позитивну роль під
час вступної кампанії. Ми дуже переживали за те, щоб вчасно прийняти документи, не створюючи великих черг. За рекомендацією нашого
відділу маркетингу підключили до
вступної кампанії студентів-волонтерів. Їх можна було побачити в жовтих футболках з написом „Львівська
політехніка“ в аудиторіях, де приймали документи, в коридорах. Саме
вони інформували вступників щодо
черг, перевіряли наявність документів. І це дало блискучі результати,
тож черги ми мали хіба що з вини
Єдиної бази, коли вона з якихось SSВперше у вступній кампанії взяли
причин часом не працювала. Крім
участь студенти-волонтери

— Яка ситуація із спеціалістами і магістрами?
— Державне замовлення з ними ми
повністю заповнили. Маємо майже
стільки комерційників, що й торік.
В серпні (17 – 21 серпня) ми оголосили додатковий набір вступників
на вільні місця ліцензійного обсягу за освітньо-професійними програмами підготовки „спеціаліст“ та
“магістр“ на денну і заочну форми
навчання. Успішно склавши фахові
вступні випробування на спеціальності ОКР „спеціаліст“ і „магістр“
і на напрями підготовки ОКР „бакалавр“ на основі ОКР „молодший
спеціаліст“ та творчі конкурси на
напрями підготовки „архітектура“, „дизайн“, „реставрація творів
мистецтва“, „журналістика“ молоді
люди ще встигли на потяг, який повезе їх в бурхливе студентське життя. Крім цього, добрали на заочне
навчання і тих випускників шкіл,
котрі з якихось причин не встигли
здати документи вчасно.
— Якою була для Вас вступна кампанія, оскільки у Вас вона — перша?
— В мене є дуже хороший вчитель,
колишній секретар Приймальної
комісії Олег Давидчак (нині проректор), який досконало вивчив всі
тонкощі і нюанси вступної кампанії.
Нині від ректорату він відповідає за
цю ділянку роботи. Без нього важкувато було б у стислі терміни дати
собі раду з нововведеннями, роботою з Єдиною базою тощо.

першокурсник-2015
Ірина Масланич, студентка першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій, зі Львова:

„Львівську політехніку обрала ще у школі“
Львівську політехніку, яка нині є одним із найкращих вишів Львова й України, я обрала ще
у школі, відколи дізналася, що тут є кафедра прикладної лінгвістики. Вже тоді мене зацікавили і комп’ютерні науки, і філологія, адже українську мову я дуже люблю. До того ж у школі
поглиблено вивчала англійську мову, знання якої планую в університеті удосконалювати.
Єдина державна електронна база з питань освіти допомогла мені виконати моє бажання,
оскільки у заяві Політехніку я вказала як пріоритетну і мала для вступу достатню кількість
балів із ЗНО. Намагатимусь з допомогою викладачів брати від навчання все корисне і цікаве.
А ще планую зустріти тут друзів, з якими згодом творитимемо нову Україну.

Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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літні ремонти

Твій університет змінюється для тебе
Щ

оліта, поки одні з нас відпочивають, а інші — щойно вступають до лав великої політехнічної родини, якась частинка нашого вишу оновлюється. Восени ми всі повертаємося до альма-матер і приємно дивуємося новими сучасними
аудиторіями або гарними площами перед корпусами, або фонтанами, а деякі
кафедри навіть „заселяються“ у нові приміщення. Про ремонти та інші зміни
у Львівській політехніці читачам „Аудиторії“ розповів проректор з навчально-виробничої роботи Володимир Крайовський.

| Світлини Анни Герич

— Володимире Ярославовичу, розкажіть, де в Політехніці проходили наймасштабніші ремонти цього
літа?
— Цього року відділ капітальних ремонтів затратив основні сили на два
найбільші об’єкти. Перший — навчальний корпус
по вулиці Коновальця, 4.
Там ми майже завершили
ремонт приміщень, загальною площею приблизно
800 м. Якщо вчасно надходитимуть усі необхідні будівельні матеріали,
то в експлуатацію корпус
здамо на початку жовтня.
Наступний об’єкт, який
ми ремонтували не один
рік, — Центр медійних технологій у 20-му навчальному корпусі по вулиці Кн.
Романа. Він буде готовий
найближчими днями.
Також оновили санвузли у навчальному корпусі
№4, тривають ремонти

приміщень кафедри фізичного виховання у навчальних корпусах №21 і
22. І вже можна помилуватися кардинально оновленою 226-ою аудиторією головного корпусу,
призначеною для проведення відеоконференцій
та захисту дисертацій
в онлайн-режимі. Нову сучасну техніку для 226 аудиторії профінансувала компанія SoftServe, а ремонтні
роботи виконано за кошти
університету.
На площі перед нав
чальним корпусом №1 наразі відбулася часткова
реконструкція. Там ми ще
не змогли втілити всього
задуманого, бо бракує деяких матеріалів. Ця площа
матиме невдовзі абсолютно новий сучасний вигляд.
Уже ведемо підготовку
до опалювального сезону,
який розпочнеться через
2 місяці. Крім планово-по-

переджувальних робіт, стараємося до початку опалювального сезону завершити
будівництво нових котелень по вулицях Горбачевського, 18 (навчальний
корпус №32) і Колесси, 2
(приміщення Видавництва
Львівської політехніки).
Я згадував корпус на Коновальця. Туди переїдуть
кафедри ІГСН з корпусу, що по вулиці вул. Ген.
Чупринки, 130, а також
частина кафедри програмного забезпечення ІКНІ.
І там буде встановлена
перша у Львівській політехніці електрокотельня.
У 15-му навчальному корпусі встановимо тепловий
пункт і замінимо тепломережі від першого до п’ятого
навчальних корпусів та від
третього — до студентської бібліотеки.
Справа від Науково-технічної бібліотеки
(вул. Професорська, 1)

ще цього року плануємо
розпочати спорудження
меморіалу героям Небесної Сотні. В конкурсі на
кращий проект перемогла
робота студентки кафедри містобудування ІАРХ
Христини Чорноус. (Ви
можете побачити візуалізацію нижче — авт.)
— Як оцінюєте прокладання нової дороги вздовж корпусів Львівської політехніки
з боку скверу Св. Юра?
— Я вважаю, що будівництво пам’ятника Шептицькому та реконструкція
площі біля собору св. Юра
сприяли покращенню благоустрою нашого університету. По-перше, по-новому
відкрився 8-ий навчальний
корпус, а навчальний корпус №3 та бібліотека також
стали помітнішими, біля
них за кошти міста, оскільки це його територія, замощена нова бруківка. Дуже
добре, що ми ліквідували
огорожу біля навчального
корпусу №3, — там буде
бруківка аж до самої будівлі. Заміна частини інженерних комунікацій — електрики, водопостачання,
телефонізації, — також позитив для вишу. Крім цього, будівництво дороги та
реконструкція площі підштовхує нас до нових ідей
щодо покращення зовнішнього вигляду навчальних
та господарських корпусів,
які стануть помітними з нової дороги.
— У минулому семестрі під
час опитування багато студентів сказали мені, що всередині навчальних корпусів
Політехніки їм бракує місця для проведення вільного
часу. Часом є так, що посидіти в корпусі можна хіба на
підвіконнику. Знаю, що сучасні лавки вже встановлено
вздовж навчального корпусу
№2, біля навчального корпу-

ч. 22 [2902]
31 серпня — 9 вересня 2015

су №1, але ж у зимовий період вони непрактичні.
— Так, я вважаю, що місця
для проведення вільного
часу або підготовки до пар
потрібно облаштовувати
всюди, де тільки можна.
Дуже багато лавок ми поставили в коридорах 4-го
навчального корпусу, лавки зі столами стоять у 5-му
навчальному корпусі. Так
само багато лавок було
у головному корпусі. Ми
обов’язково облаштуємо
більше таких місць, де студенти зможуть сісти, почитати, але в деяких корпусах
коридори надто вузькі, щоб
встановити лавки. Наприклад, на Театральній або
у 3-му навчальному корпусі.
— Ще нарікали хлопці з
10-го навчального корпусу.
— У 10-му справді мало
лавок. Ми там вже відремонтували майже все, крім

санвузлів. Нові лавки скоро там також з’являться.
— І хотілося б поговорити
з Вами про можливість доступу до приміщень університету для людей з обмеженими можливостями.
— Думаю, насамперед
йдеться про пандуси. Ми
хотіли облаштувати пандус при вході до першого
навчального корпусу. На

альма матер

місці квіткової алеї, посередині сходів на площу.
Але є певні вимоги до будівництва пандусу. Зокрема, кут нахилу має бути не
більше 7°. Якщо будувати
саме так, пандус мав би закінчуватися десь поза дорогою, біля 13-го поштового відділення. Тому довелося відмовитися від цієї
ідеї. Але, на щастя, з боку
5-го навчального корпусу
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є добрий заїзд, а там далі —
територія між корпусами
спільна. Пандус до приміщення першого навчального корпусу ми облаштували минулого року. Цьогоріч ще встановимо пандус
до 4-го корпусу. Там, де
є можливість, ми облаштуємо пандуси, але є корпуси,
де їх встановити неможливо. Наприклад, у головному корпусі. На всіх сходах
у нас вже встановлені поруччя. Це зручно як для людей похилого віку, так і для
студентів, які мають деякі
проблеми зі здоров’ям.
Крім цього, у першому
навчальному корпусі вже
є вбиральні, якими зручно
буде користуватися людям
на інвалідних візках. Всі
інші ми також проектуємо,
зважаючи на людей з особливими потребами.
Спілкувалась
Анна ГЕРИЧ

студмістечко

Цьогорічне поселення в гуртожитки:
особливості та проблеми

П

ісля найгарячішого періоду в житті Львівської політехніки —
вступної кампанії, починається не менш активний і насичений час
для першокурсників — поселення в гуртожитки.

Поселення почалося зі 17 серпня.
Першими свої місця отримали студенти пільгових категорій. Основна хвиля заселення нових студентів
тривала впродовж двох тижнів, але
поселятимуть (за наявності вільних
місць) ще до 10 вересня.
Цьогорічною особливістю поселення є збереження тенденції до
збільшення кількості вступників зі
Сходу та Криму:
— Цьогоріч у Політехніку вступило чимало молоді з Донеччини,
Луганщини з території, де триває АТО, також із Криму, Харкова,
Одеси, Миколаєва, Києва, тобто
представлена практично вся географія, — розповів заступник директора Студмістечка Львівської
політехніки Ігор Якубовський. —
Поселення досить складне, хоча ситуація не значно гірша, ніж минуло-

річ, заяв приблизно така ж кількість.
Додатково, як і попередні роки, використовуємо місця в гуртожитках
Львівського автомобільно-дорожнього коледжу Львівської політехніки, Львівського кооперативного
коледжу економіки і права. Також
на початку літа обговорювали можливість поселення наших студентів
у гуртожитки різних навчальних закладів Львова, але більш „ясна картина“ буде вже невдовзі, коли вони
розселять своїх студентів. Проблема
в тому, що нам пропонують кімнати
в дуже занедбаному стані, які різко
контрастують навіть із нашими, так
званими, поганими гуртожитками,
а плата там досить висока. Тому це
викликає певну напругу. Ще одна
специфіка цьогорічного поселення — Верховна Рада України ухвалила закон, на підставі якого діти

учасників АТО і учасники АТО мають пільги при вступі на навчання
і при поселенні, зокрема — безкоштовне проживання.
Та є й позитивні моменти. За літо
встигли завершити ремонт санвузлів, кухонь та коридорів у гуртожитку №9 і розпочали такі ж роботи
в гуртожитку №5.
— Врешті поселятимемо студентів у гуртожиток №1. Там ще
завершуються ремонти в частині,
де був санаторій-профілакторій,
тож до 1 жовтня, сподіваємося, що
матимемо додатково сотню місць.
Це стане ще однією можливістю
для вирішення проблеми. Але вже
навіть зараз матимемо майже двісті
абсолютно нових місць із гарними
меблями, ламінованою підлогою.
Також врешті поремонтували сходи, які ведуть від вул. А. Сахарова до
Студмістечка, — додав наостанок
Ігор В’ячеславович.
Наталія ПАВЛИШИН
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реклама та оголошення

10–13 вересня —
Форум видавців і читачів

Многая літа!
Колектив Інституту інженерної механіки та транспорту
Національного університету
„Львівська політехніка“ щиро вітає із ювілеєм
інспектора деканату

Улюблені традиційні акції, а також багато нових заходів — найголовніше вересневе свято культурного Львова
вже на порозі!

Книжковий ярмарок, Львівський міжнародний літературний фестиваль, благодійна акція „Третій вік: задоволення від читання“, фестиваль Дитячий Форум, шість тематичних майданчиків, Ніч поезії і музики NON STOP — усе, як
завше, і навіть більше, бо щороку добре знані події розвиваються, оновлюються, географія авторів розширюється.
Цьогоріч читачі літнього віку (55+) до 4 вересня мають
змогу написати історію невеликого обсягу про особливу
для них книгу чи свою домашню бібліотеку і, надіславши її
на електронку 3vik@bookforum.com.ua або на адресу Львів,
вул. Шота Руставелі, 7, оф. 218, 79005, взяти участь у розіграші
сертифікатів на суму 800 грн, щоб придбати бажану літературу на книжковому ярмарку Форуму. Для маленьких читачів, які ще пам’ятають дитячий фестиваль „Слонія“, — його
новий формат — Дитячий Форум у Державному природознавчому музеї та Національному музеї у Львові ім. Шептицького: гарні барвисті книжечки, їхні автори й ілюстратори,
безліч розмаїтих майстер-класів, наукових експериментів,
ігор, квестів — не буде нудно ні дітям, ні батькам!
Більше інформації і програма Форуму —
http://bookforum.ua.

не проґав можливість!

Молодь змінить Україну

Б

лагодійний фонд Богдана Гаврилишина оголошує
набір на програму „Молодь змінить Україну-2016“.

Прийом аплікаційних форм до 31 жовтня. Навчальні
візити команди-апліканти повинні планувати з лютого
до червня 2016 року. Розгляд документів та співбесіди
відбудуться у листопаді року. Оголошення результатів — грудень. Для участі потрібно: сформувати команду з 6–7 осіб (вік 20–35 років). Подати аплікаційну
заявку, резюме та мотиваційного листа від кожного
учасника групи на адресу info@bhfoundation.com.ua. В темі
листа — зазначайте „Application 2016“. Більше про програму та умови участі тут: http://goo.gl/MvfCoS.

Оксану Павлівну МАКСИМЕЦЬ!
Більше 35 років вона віддала Львівській
політехніці. Великій оптимістці, добрій
дружині, мамі та бабусі присвячуємо:
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
4 вересня — „Мойсей“ (опера). 18.00.
5 вересня — „Я тебе кличу“ (концертна програма). 18.00.
6 вересня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00,
„Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.

Національний академічний
український драматичний театр
ім. М. Заньковецької
6 вересня — „Назар Стодоля“. 18.00.
8 вересня — „Безодня“ (прем’єра). 18.00.
9 вересня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
4 вересня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
5 вересня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“.
19.00.
8 вересня — „Memento vivere“. 19.00.
9 вересня — „12 ніч“. 19.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
4, 5, 6 вересня — „За дверима“ (прем’єра). 19.00.
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