освітній студентський тижневик
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Наука в центрі —
уваги і міста  c. 6
Нова лабораторія
від компанії
„Сайпрес“

4

У Політехніці
співає багатоголосе
„Сузір’я“

13

Театр імені
Лесі Українки
знову відчиняє двері

14

2

ч. 27 [2907]
1 — 7 жовтня 2015

ВАША ДУМКА

Яким повинен бути сучасний педагог?
Першої неділі жовтня традиційно згадуємо тих, для кого педагогіка стала справою їхнього
життя. Незабаром виповниться
два тисячоліття відтоді, як римський імператор і сенат почали
видавати платню першому
штатному вчителеві ораторів
Марку Фабію Квінтіліану, що
засвідчило появу вчительської
професії.
Немає людини, яка прожила
життя і не мала хоча б одного
вчителя. Так уже складається,
що педагоги супроводжують
чималий шмат нашого життя —
від дитсадка і до університету.
Та позаяк у професійному
житті нам доводиться постійно
вдосконалюватися, то, відповідно, дуже часто і тут потребуємо
вчителів. Хтось вчить нас, когось
вчимо ми…
Сьогодні динамічний розвиток
суспільства змушує багато
речей сприймати по-іншому
і багато що робити не так, як
років десять — двадцять тому.
Це стосується кожної сфери,
а педагогічної — особливо.
З’являються нові методики,
нові погляди на ту саму проблему, раціональніші підходи,
технічні можливості, що допомагають швидше і доступніше
пояснювати тему. Тому закономірно, що педагог мусить
постійно розвиватися і вдосконалюватися, йти в ногу з часом,
як казали мої респонденти під
час опитування, — бути сучасним. Зазвичай усім подобаються вчителі, які вміють зацікавити своїм предметом, викласти
матеріал обширно і вимагають
знань від учнів чи студентів.
Жоден педагог не хоче, щоб
його праця пропала намарно
і справжньою його гордістю
є високі здобутки учнів. Уже
крилатим висловом стали
слова Леонардо да Вінчі про
те, що хороший учень повинен
перевершити свого вчителя.
Якщо учні перевершують своїх
учителів, це означає, що світ
навколо нас розвивається,
вдосконалюється, що держава
набуває нового поступу. Але
для того потрібні хороші висококваліфіковані педагоги, без
яких у житті — ніяк!

Радіон Соболев, студент другого року магістратури
Інституту архітектури:

„Мати контакт зі студентами“
Напевне, він має бути сучасним, тобто знати сучасні тенденції того, як студенти зараз сприймають інформацію, через
що і як їм краще її доносити. Повинен бути комунікабельний,
знаходити спільну мову зі студентами. Можливо, не просто
викладати свій предмет, а знаходити якісь гілочки, щоб мати
контакт зі студентами. Коли я вчився у Донбаській національній академії архітектури, у мене була викладачка історії мистецтв. Вона не зосереджувалася
на датах, назвах картин та їхніх авторах, а оживлювала пари різною інформацією. Цю викладачку було дуже цікаво слухати. Такий підхід допомагає
студентові глибше пізнати предмет.
Вікторія Турас і Вероніка Сергеєва, студентки
другого року магістратури Інституту економіки
і менеджменту:

„Мислити інноваційно“
Педагог нині мусить бути сучасним, тобто йти в ногу
з часом, не використовувати застарілу педагогіку, як
це часто можна побачити на лекціях викладачів. Мати
інноваційне мислення, дослухатися до студентів і,
відповідно, чути їх. Дуже класно, коли викладачі заохочують студентів до
позакласного, позааудиторного читання, радять книжки, які їх надихнули,
цікаві біографії науковців, щоб більше зацікавити предметом. У нас були такі
викладачі.
Андрій Маланчук, студент четвертого курсу Інституту
геодезії:

„Бути відповідальним і вміти зацікавити“
Насамперед я ціную викладача, якого цікаво слухати. Він повинен уміти зацікавити своїм предметом, ставитися до своєї роботи відповідально. Викладач певною мірою повинен
бути харизматичний, мати авторитет серед студентів. Якщо
вибирати поміж поблажливістю і вимогливістю, то мені до
вподоби більш поблажливі, які мають своєрідний підхід до викладання. Не
маю на увазі цілковиту халяву, але мусить бути золота серединка — викладач
повинен розуміти, що студент може дещо і не знати.
Олена Зварич, студентка першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Розуміти дитину“
Сучасний педагог повинен розуміти дитину будь-якого
віку — чи то школяра, чи студента — приймати її такою, яка
вона є і знаходити підхід до кожного. Також важливо вміти
поступатися, коли дитині аж ніяк не дається певний предмет,
не намагатися втискати їй це у голову, а воліти поставити
якусь там трієчку, розуміючи те, що є інші дисципліни, до яких його учень
або студент проявляє цікавість. Мені подобаються педагоги, які хочуть передати свої знання, а не просто абияк відчитати, які не ставляться до своєї
роботи поверхнево. Прикладом того є моя шкільна вчителька англійської,
яка знаходила підхід до кожного учня, розуміла його, вміла зацікавити, додатково пояснювала.
Міркувала й опитувала Ірина МАРТИН
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Мікро- та нанонеоднорідні матеріали

М

Організували захід Політехніка та Інститут прикладних проблем механіки
і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України,
зокрема Центр математичного моделювання цієї
наукової установи. На відкритті конференції директор ІППММ, член-кореспондент НАНУ професор
Роман Кушнір зазначив:
— Тематика конференції дуже близька до проблематики нашого Інституту: математичне моделювання взаємозв’язаних
процесів різної фізичної
природи за допомогою
засобів прикладної математики і математичного
моделювання — це один
із основних напрямів Інституту. Цією тематикою
нині займається Центр
математичного моделю-

вання ІППММ. Загалом
скоро виповниться 40 років підрозділу Інституту, який працює в галузі
математичних проблем
механіки, математичного моделювання, обчислювальної математики.
Приємно, що тут є добра
співпраця зі Львівською
політехнікою, зокрема
кафедрою прикладної
математики. У 2006 році
при Західному науковому центрі було створено
відділення цільової підготовки (за участю нашого Інституту, Інституту
фізики конденсованих
систем НАН), де студенти магістратури слухають
спецкурси, роблять магістерські проекти, і потім
частина з них потрапляє
на роботу чи в аспірантуру в наш Інститут.

| Світлина Ірини Шутки

инулого тижня у Львівській політехніці відбулася науково-технічна конференція „Мікро- та
нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент“ (INTERPOR’15).

Пленарне засідання
конференції відкрив заві
дувач кафедри прикладної
фізики і наноматеріало
знавства Політехніки
професор Іван Григорчак,
який розповів про напрацювання науковців кафедри в актуальних напрямах:
літієві та магнієві джерела
струму, суперконденсатори і функціонально гіб
ридні системи, квантові
акумулятори й спінові

конденсатори, а також акумулюючі сонячні перетворювачі. Загалом працювало п’ять секцій, присвячених таким проблемам,
як математичні моделі та
методи дослідження полів
різної природи в мікро- та
нанонеоднорідних матеріалах, явища переносу в пористих структурах з обмеженою геометрією, ін.
Ірина ШУТКА

фотофакт

Студенти спільно із BEST відкривали ІТ-сферу

22

вересня у Політехніці представники міжнародної організації BEST зустрілися зі спеціалістами компанії GlobalLogic.
Запрошені спікери розповіли політехнікам про особливості старту ІТкар’єри для студентів, ознайомили
з деталями нового набору курсів GL
BaseCamp по С++ і дали корисні поради для студентів, які шукають можливості співпраці з ІТ-компаніями.
Після презентації студенти отримали відповіді на всі питання, що
їх цікавили: які знання та навички
потрібно мати, аби отримати роботу
у ІТ-компанії, кому не варто працювати у сфері ІТ, як пройти співбесіду
при влаштуванні у компанію та які
переваги такої роботи.
Н. П.
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Нова лабораторія від компанії
„Сайпрес“

Н

а кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювання ІТРЕ проректор з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки Олег
Давидчак та керівник українського офісу компанії
„Сайпрес“ Білл Салефскі 24 вересня відкрили нову
лабораторію програмно-апаратних радіоелектрон
них інформаційних систем.

| Світлини Катерини Гречин

Директор ІТРЕ професор
Іван Прудиус, відкриваючи урочистість, відзначив,
що увесь колектив дуже
вдячний компанії за такий
неоціненний подарунок,
адже тепер інститут зможе
готувати спеціалістів високого класу.
Ірина Лагола, завідувач
відділу кадрів українського офісу компанії розповіла, що більшість кадрів, які
працюють у Львівському
офісі компанії, — випускники Політехніки, тому
на майбутнє вирішили „докласти і своїх зусиль, аби в
Інституті телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки готувати потрібні нам кадри“:
— Хочемо, надавши
Політехніці сучасне обладнання, зацікавити студентів не лише майбутнім
фахом, а й перспективою
працевлаштування в нас
чи інших зарубіжних компаніях. Зараз маємо на
практиці трьох студентів,
наступного року стажуватимуться ще двоє. Нас ці-

кавлять бакалаври, які не
планують далі здобувати
освіту у виші, спеціалісти
і магістри. Тож дорога найкращим до нас відкрита.
— Компанія „Сайпрес“ — одна з найбільших
американських фірм з випуску напівпровідникової
електроніки і різних інших
інноваційних речей, інвестувала в нашу лабораторію
кілька тисяч доларів, щоб
наші студенти подолали
найкоротший шлях від ста-

жиста до кваліфікованого
працівника, — говорить
декан базової вищої освіти,
заступник директора ІТРЕ
Леонід Озірковський. —
Для них це добра мотивація. Раніше у Львівсько-

му офісі працювали лише
комп’ютерники, нині ж десь
25–30 відсотків працівників — випускники ІТРЕ.
Мої магістри вже є керівниками відділів. Саме вони
ініціювали відкриття цієї
лабораторії. Крім навчання, плануємо зробити у ній
дослідницько-студентський центр, де студенти
виконуватимуть конкретні проекти на замовлення
компанії. Вже формуємо
команди, а потім тих студентів будемо відправляти
на практику в компанію.
Метод „навчання — практика“ допоможе підготувати справжнього фахівця.
Керує лабораторією
асистент кафедри теоретичної радіотехніки та

радіовимірювань Андрій
Мащак. Він відзначає, що
лабораторія зацікавила
багатьох студентів різних
курсів, які бачать у ній потенціал для себе:
— Тут розроблятимемо лабораторні роботи для
студентів і методички для
викладачів, готуватимемо
їх до такої праці зі студентами. Набувати практичних знань у нас зможуть
студенти першого — п’ятого курсів, що вивчають
програмно-апаратні інформаційні системи. Долучатимемо й тих, хто вивчає
інформатику, мікропроцесори — все, що стосується
вбудованих радіоелектрон
них систем.
— Вже від початку моєї
викладацької роботи поставив перед собою мету,
щоб студенти якнайшвидше розробляли конкретні
керовані апаратні засоби.
І ось моя мрія здійснилася, — тішиться завідувач
кафедри Андрій Бондарєв. — Цьому сприяла величезна методична робота,
а тепер перед нами стоїть
не менш важливе завдання — успішне і якісне навчання студентів.
Катерина ГРЕЧИН
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Лакмусовий папірець
розвитку

Лекції від практиків. Студенти-економісти Політехніки
прослухали бізнес-курс
„Успішне підприємництво“. Про
організацію бізнесу, вимоги
у спілкуванні з працівниками та партнерами розповіли
керуючий партнер Аудиторської фірми „Контракти-Аудит“
Андрій Єлісєєв, представники
бізнесу США Алан Коул і Рік Рід,
ін. А 25 вересня представник
„Майкрософт-Україна“ Маргарита Остапчук під час лекції
у Політехніці розповіла ІТівцям
про програми Microsoft для студентів, актуальні технології для
розробників (Windows 10, нова
Visual Studio 2015, ін.).

„Р

озвиток конкуренції як основи ринкової економіки є чи не найважливішим завданням будь-якої країни, національної економіки, уряду. Наскільки держава зуміє забезпечити ефективну чесну конкуренцію,
настільки вона буде успішною — на власному, національному, ринку і на
міжнародних ринках. Конкуренція — як лакмусовий папірець — показує, розвивається чи не розвивається країна, економіка,“ — зазначив
директор ІНЕМ Політехніки професор Олег Кузьмін минулого тижня на
відкритті ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми
формування та реалізації конкурентної політики“.

| Світлина Ірини Шутки

— Наша конференція охоплює проблеми формування і реалізації конкурентної політики. При цьому беремо до уваги різні аспекти, скажімо
конкурентну політику, котру реалізує держава через відповідні органи,
а також підприємства, які працюють
на різних товарних ринках. Державні
органи мають велике значення в за-

безпеченні конкурентної політики,
оскільки впливають на формування
ринків, а це пов’язано з дозвільними
системами, ліцензуванням, тендерними процедурами. І якщо тут не дотримане законодавство, принцип конкуренції порушується. Важливо також,
щоб підприємства не порушували
правила ведення боротьби за споживача; адже, буває, вдаються до змови з конкурентами замість того, щоб
перемагати завдяки перевагам своєї
продукції. Без конкуренції ринкова
економіка неможлива. Тільки в конкурентних умовах підприємства можуть
досягати максимального прибутку
і задовольняти максимум споживацьких потреб, — пояснює актуальність
порушеної тематики голова оргкомітету конференції, доцент кафедри

теоретичної та прикладної економіки
Політехніки Наталія Михальчишин.
Кафедра ТПЕ є організатором конференції від Політехніки, долучились
також партнери з Польщі, Німеччини,
Словаччини. Цьогоріч матеріали на
конференцію подали учасники з вишів
Києва, Одеси, Чернігова, інших міст
України, а також з-за кордону. Організатори ставлять собі за ціль
залучати до обговорення актуальної проблематики широке коло науковців, практиків.
А недосліджених аспектів тут,
за словами Олега Кузьміна,
вистачає: оцінювання і встановлення лімітів конкуренції,
боротьба з монополізмом, стимулювання чесної конкуренції,
взаємозв’язок конкурентної політики з податковою, митною
системами, менеджментом.
Хоча конкурентна політика стосується передовсім економічних аспектів, але зовсім
не обмежується ними. На неї
впливають різні чинники, до
прикладу, глобалізаційні процеси,
інвестиційна, інноваційна політика. З державотворчої точки зору для
України важливо не лише формувати
напрями конкурентної політики, але
й активно напрацьовувати механізми
їх реалізації, наголосила завідувач кафедри ТПЕ професор Жанна Поплавська. І науковці-економісти сприяють
цьому: за результатами конференції
підготують загальні рекомендації для
Антимонопольного комітету України, вишів-партнерів, що готують
фахівців з управління у сфері економічної конкуренції (особливо тісною
є співпраця Політехніки з Київським
національним торгово-економічним
університетом).
Ірина ШУТКА

МОН запрошує обговорити
проект Умов прийому до вишів.
Це Проект наказу МОН „Про
затвердження Умов прийому на
навчання до вищих навчальних
закладів України в 2016 році“.
Серед пропонованих новацій:
абітурієнти, які вступають для
здобуття бакалаврських ступенів, подають заяви лише в електронній формі, розміщення
держзамовлення у вишах, що
мають статус державної, комунальної чи приватної установи,
ін. Передбачено також можливість зараховувати учасникам
Революції Гідності, які отримали
інвалідність, військовослужбовцям, демобілізованим із зони
проведення АТО, бала сертифіката ЗНО з тесту загальних навчальних компетентностей. Зауваження і пропозиції до Проекту можна
надсилати до 8 жовтня на адресу:
d_kumkov@mon.gov.ua.
Підвищення зарплат — „знущання на тлі тотальної корупції в державі“. Так оцінює
запропоноване урядом підвищення зарплат більшість
(52,5 %) освітян — учасників
вересневого опитування
Освіта.ua. 30,7 % респондентів
вважають, що воно не компенсує зростання їхніх витрат,
7,7 % — що це краще, ніж нічого;
0,7 % ним задоволені. Нагадаємо, з 1 вересня вчитель вищої
категорії отримуватиме 2145 грн
(було 1806), викладач вишу ІІІ–
ІV рівня акредитації — 2823 грн
(раніше 2377).
За матеріалами інформагенцій, МОН
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просто неба

З

чого роблять пластмасу? Які (крім магічних) властивості мають кристали? Як з підручних
матеріалів створити найпростіше джерело електричного струму? Отримати відповіді на
ці та інші запитання діти (а також їх батьки) мали можливість в Університеті Інтелекту „Біля
Ратуші“ у Львові 26 вересня. Це чи не перший проект львівського кластера „Освіта“, ініціювали
його і „заняття“ провели львівські політехніки

Дізнатися-побачити-випробувати
можна було багато цікавого. Увагу
хлопчаків, звісно, привертало авто,
на якому демонстрували роботу
спеціального діагностичного центру для аналізу параметрів роботи
двигуна тощо, а також безпілотні
літальні апарати для аерофотозйомки — американський Trimble UX5
і українська розробка. Її запрезентувати у Львові приїхав Тарас Семків із факультету авіаційних і космічних систем КПІ (кияни співпрацюють із геодезистами Львівської
політехніки).
Ще, скажімо, на екрані можна
було побачити змодельований транспортний процес на Городоцькій:
такі моделі дозволяють проаналізувати реальну ситуацію на вулицях і за
потреби змінити організацію дорожнього руху, світлофорне регулювання тощо, пояснив Мирослав Євчук
з кафедри транспортних технологій
Політехніки. В наметі ІБІД пропонували „зважити“ і порівняти зразки
важкого бетону й легшого газобетону, випробувати прилад для вимірювання тріщин у бетоні і т.п. Представили і зразки найновіших матеріалів,
як склопластикова арматура, скляна
балка перекриття (склеєні з допомогою полімерної плівки шари скла).
Політехніки досліджують такі скляні
балкові конструкції на міцність і деформативність, а ми можемо бачити
їх, до прикладу, на оглядових майданчиках із прозорою підлогою (то,
власне, вони і є), розповіли четвертокурсниці ІБІД Мар’яна Садловська
і Анна Добушовська, доцент кафедри
будівельних конструкцій та мостів
Соломія Максимович. Серед наукових див — і сплав з ефектом пам’яті
форми: при певній температурі елемент з такого матеріалу відновлює ту
форму, яку мав до деформації.
— Такі матеріали використовують в енергетиці, електронних системах, біомедицині. Нині матеріалознавці працюють над тим, щоб для
автомобільних сплавів температура
була понижена. Вона має бути та-

| Світлина Ірини Шутки

Наука в центрі — уваги і Львова

кою, щоб, скажімо, після аварії цілу
машину можна було загнати в ангар і щоб її різні елементи (не лише
метал, а й пластмаса, ґума) могли
„витримати“ цю температуру, не
почали плавитись, — пояснила завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів
Зоя Дурягіна.
Представники Інституту права та
психології ледь встигали брати відбитки пальців в охочих і пояснювали, як працює на місці злочину слідчий (це напрям судова експертиза),
а з допомогою різних тестів демонстрували, яким ненадійним може
бути наш мозок: як можемо помилятись у сприйнятті візуальних образів, якою обмеженою є наша увага.
Для Політехніки такий захід —
не новий: схожий до наукових пікніків і фестин, які університет уже
проводив. Але цього разу дещо було
по-новому. По-перше, локація —
саме серце міста, площа Ринок, де
публіки вистачає завжди. Відвідувачі — і дорослі, й малі — мали нагоду поспілкуватись зі студентами
і викладачами Політехніки; на захід
прийшли і проректори, і професори,
і доценти, й молоді вчені. Для нау-

ковців були заплановані міні-лекції — про щастя бути дослідником
і відкривати щось нове, про перші
зароблені інтелектом гроші. А ще —
лекція на тему „150 років експлуатації галицького сонячного колектора“. Виявляється, наші бджолярі
давно „винайшли“ такий колектор,
коли топили віск: робили дерев’яне
корито, клали у нього віск і закривали його листом скла; конструкція —
майже така ж, як у сучасного сонячного колектора.
Університет Інтелекту — спільний проект освітнього кластера
Львова (об’єднує навчальні заклади,
органи влади, студентські та громадські організації), Інституту міста і львівських вишів. Привітали цей
почин міський голова Львова Андрій
Садовий, проректор Політехніки
Олег Давидчак і директор Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації
Політехніки Олександр Захар’яш.
Олександр Сергійович, який, жартома назвав себе тимчасово в.о. ректора
Університету „Біля Ратуші“, каже:
— Ми бачимо потребу формувати інтелект, виховувати аристократа духу — і Університет Інтелекту
мав би це забезпечувати. Цей проект є складовою діяльності кластера
„Освіта“, його ідею підтримав і міський голова, і директор Інституту
міста Олександр Кобзарев. Проект
ініціювала Політехніка. Вона була
найбільше готова до його реалізації, бо маємо досвід: нашому Інтелектуальному центру вже 5 років.
Але, скажімо, наступної суботи,
якщо захочуть, можуть долучитись
і ЛНУ ім. І. Франка, і медуніверситет. За домовленістю, ми будемо
координувати свої акції; нам виділяють цей майданчик на всі вихідні.
Робота з дітьми, батьками — важлива справа, що об’єднує всі виші,
і тут ми не конкуруємо, а хочемо
робити такий, як сьогодні, спільний
культурно-просвітницький вихід до
громади.
Ірина ШУТКА
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родом з політехніки

Ще один привід пишатися
своїм випускником

Н

а початку вересня коло головного корпусу Львівської політехніки
знову зустрілися випускники факультету автоматики, які 50 років
тому отримали свої перші путівки у життя. Був серед них і Валерій
Корепанов, нині заступник директора Львівського центру інституту
космічних досліджень, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії та премії Кабінету міністрів України.

Серед своїх однолітків, які кожні п’ять
років збираються коло головного
корпусу на чергову зустріч однокурсників, Валерій Євгенійович — гість
нечастий. Високий, підтягнутий, діловий — він вигідно вирізнявся серед своїх однокурсників. Було цікаво
довідатися, як склалася його доля по
закінченню Політехніки.
— Свою трудову діяльність я розпочав на посаді інженера Фізико-механічного інституту НАН України, —
поринає у минуле Валерій Корепанов. — Відтак працював молодшим,
старшим науковим співробітником,
завідувачем відділу СКТБ. У 1966 році
мене запросили на посаду заступника
директора з наукових питань у Львівському центрі Інституту космічних
досліджень НАНУ — НКАУ. Посада
спонукала до постійного наукового
росту. Тож у Львівській політехніці
здобув науковий ступінь кандидата
технічних наук, а вже у часи Незалежності України — ступінь доктора
технічних наук.
Основна галузь моїх наукових зацікавлень — розвиток теоретичних
та методичних аспектів дослідження
електричних і магнітних полів у різних середовищах: космічній плазмі,
морській воді й у ґрунті; розробка
та виготовлення різних типів магнітометрів та електрометрів. Окрім
цього, досліджую методику моніторингу електромагнітних провісників
природних катаклізмів, готую і проводжу різні міжнародні космічні
експерименти. У сфері моїх зацікавлень — електромагнітні дослідження в космічній і наземній геофізиці.
Я — у постійному пошуку. Хотілося б, щоб цей процес продовжувався.

ном Блажкевичем і я мав за честь продовжувати її поступ. На її рахунку
близько десяти успішних космічних
експериментів, серед яких — „Вега“,
„Марс-6, -7“, „Інтербол“, „Варіант“,
„Потенціал“ та інші. Ми створили цілий ряд унікальних космічних приладів, параметри яких перевищують
світові показники аналогічної продукції. Отримані оригінальні наукові результати знайшли своє відображення у понад 600 наукових роботах,
зокрема у двох монографіях, маємо
35 винаходів. Нові розробки нашого колективу впроваджено не тільки в космічних наукових доробках,
а й у народному господарстві України. Передали українським установам
ряд приладів для пошуку нафти і газу,
прогнозу землетрусів в Україні, моніторингу стану нафто- й газопроводів, за що Львівський центр і отримав
Премію Кабінету Міністрів України.
Цими сучасними геофізичними приладами нині успішно користуються
більш як у 20 країнах світу, охоплюючи США, Японію, ЄС.

— При такому великому науковому
багажі, напевне, маєте свою школу?
— Школа наукового космічного приладобудування сформована у Львові
наприкінці 60-років минулого століття моїм учителем професором Богда-

— Викладачів пригадуєте?
— Ось стоїть пан Голембо. Йому вже
теж під 80, а він ще викладає. Інші,
на жаль, уже не з нами. Мені дуже
імпонував високий рівень викладачів-професорів, стояти з якими

— Які у Вас враження від нинішньої
зустрічі?
— Дуже приємні, та майже нікого, окрім дівчат, впізнати не можу.
Знаю, що всі вийшли в люди, а тепер
уже, на жаль, на пенсії. Здається, що
працюю не лише я. Мені моя робота
подобається щораз більше і тішить,
що я іще в строю. Тобто, що більше
живу, то цікавіше жити. Зазвичай на
такі зустрічі не потрапляю, бо часто
їжджу у відрядження, а тут трохи
прихворів, але навіть з температурою прийшов на хвильку — дуже хотілося побачити товаришів.

поруч було великою честю: Теофіла
Величка, Бориса Швецького, Богдана Блажкевича. Багато нинішніх
викладачів, на жаль, не розуміють,
що мають постійно підвищувати свій
професійний рівень. Тим паче, що
до цього спонукає й нова реформа
освіти: студенти обиратимуть собі
найкращих. Прикро, що наші професори, яким доводиться виступати
на міжнародних конференціях, без
доброї англійської не можуть рухатися вперед, хоча рівень досягнень
у них буває значно вищий, ніж у їхніх
закордонних колег.
— Що хотіли б побажати нашим студентам?
— Вчитися, вчитися і ще раз учитися. Наші випускники думають, що
на Заході на всіх падає манна небесна. Це не так. Там студенти вчаться
набагато сумлінніше. Я часто буваю у закордонних університетах
і мені стає сумно, адже за рівнем
знань тамтешні стоять значно вище.
Я якось був членом ДЕКу в Політехніці, і з подивом відзначив, що часто
випускники не розуміли простої істини: без знань, вони ніхто і ніщо.
А світ щоразу стає відкритіший, доступніший і про це треба пам’ятати,
адже скрізь потрібні люди із знаннями, а найбільше — нашій країні.
…Від одногрупників довідалася,
що Валерія Корепанова за наукові
досягнення нагороджено орденами
і медалями, дипломами, грамотами,
відзнаками. Незважаючи на величезну завантаженість, він є членом
редколегій кількох українських і зарубіжних журналів, радником голови Державного космічного агентства
України… Тож Політехніка має ще
один привід пишатися своїм випускником.
Катерина ГРЕЧИН
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ПРОСВІТА

пам’яті великого митрополита

наш календар

Причастімося величного
духу і мудрого слова!

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку.
1 жовтня — Міжнародний день музики.
4 жовтня — День працівників освіти.

Пам’ятні дати

Найбільша заповідь
Черговою любов’ю твого серця є любов супроти свого
українського народу та Батьківщини.
Зі своїм народом і Батьківщиною зв’язаний ти не
лише спільною вірою, яку вважаємо найбільшим добром і святим обрядом,
яким дорожимо, — але ще і спільною мовою, звичаями та обичаями. І тією
землицею святою, на якій разом проживаємо. І цілою минувшиною віковою,
і спільною українською кров’ю, і спільним добром, і спільною майбутністю.
І спільними бажаннями та потребами, і спільними терпіннями та злиднями.
(Із пастирського послання Митрополита Андрея до духовенства
та вірних „Найбільша заповідь“, 1901 р., Станіславів — Львів)

цей день в історії

25 років Першої студентської
революції
Чверть століття
минає з того часу,
як хлопці і дівчата
українських вишів
оголосили акцію
студентського голодування і розклали
намети на тодішній
площі Жовтневої революції в Києві. Після кількох десятиліть
радянського режиму
це був перший революційний і водночас
мирний чин молодих
українців, який дав
поштовх до боротьби за свободу рідного
краю.
Об’єднані любов’ю
до України колишні
братчики і сестрички не зрадили своїй
ідеї і пронесли її крізь
роки — через становлення своїх особистостей, Помаранчеву революцію, Революцію
гідності та, сподіваємося, вже останню боротьбу за Незалежність
сьогодні.
Світлини
з приватних архівів

1.10.1665 — Петра Дорошенка обрали гетьманом Правобережної
України.
1.10.1727 — гетьманом України обрали Данила Апостола.
1.10.1897 — народився Валер’ян Полiщук, український письменник.
2.10.1907 — народився Іван Багряний, український письменник, автор романів „Тигролови“, „Сад Гетсиманський“, „Вогненне коло“.
2.10.1990 — розпочалося політичне
п’ятнадцятидобове голодування
українських студентів у Києвi.
3.10.1881 — народився Михайло
Возняк, український лiтературо
знавець, iсторик лiтератури.
3.10.1938 — помер Віктор Косенко,
український композитор, піаніст.
4.10.1891 — народився Юрiй Клен
(Освальд Бурґгардт), український
поет-неокласик.
4.10.1930 — померла Олена Пчiлка,
українська письменниця та перекладачка, мати Лесi Українки.
4.10.1934 — померла Марія Заньковецька, геніальна українська акторка.
4.10.1947 — помер Макс Планк, німецький фізик, якого називали
„батьком квантової фізики“.
5.10.1909 — народився Богдан-Ігор
Антонич, український поет, прозаїк,
автор збірок „Три перстені“, „Зелена Євангелія“.
5.10.1941 — помер Микола Трублаїнi,
український письменник.
6.10.1876 — народився Сергій Єфремов, український учений-літературознавець, публіцист, громадський діяч.
6.10.1881 — народився Iван Кочерга,
український драматург.
6.10.1914 — народився Тур Хейєрдал,
норвезький етнограф, археолог,
мандрівник і письменник.
6.10.1926 — помер Володимир Гнатюк, визначний український фольклорист i лiтературознавець.
7.10.1253 — коронація Данила Галицького в Дорогичинi.
7.10.1672 — Бучацька угода гетьмана
Петра Дорошенка з Польщею.
7.10.1885 — народився Нільс Бор,
данський фізик, творець першої
квантової теорії атома, лауреат
Нобелівської премії.
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співпраця

Польські видання — до українських
книгозбірень

П

ід час роботи у стінах Політехніки десятої Міжнародної науково-практичної конференції
„Комп’ютерні науки та інформаційні технології“ керівник комісії з механізації та енергетики
Люблінського відділення Польської академії наук
професор Евґеніуш Красовський передав монографії і художні книжки до Науково-технічної бібліотеки університету та МІОКу.

Наукові здобутки
Із Львівською політехнікою Евґеніуш Красовський
співпрацює з 2001 року.
Наші науковці беруть активну участь у виданні
міжнародного журналу
EcinTechMod — найновішого видання, яке висвітлює проблеми в технології, економіці, техніці
і моделюванні наукових
процесів.
— Видання досить
успішне, впродовж чотирьох років ми видали по
чотири числа, тому передбачаємо, що найближчим
часом журнал увійде до
SciVerse Scopus — реферативної бази даних та
наукометричної платформи видавничої корпорації Elsevier, — розповідає
директор ІКНІ Львівської
політехніки Микола Медиковський.
Загалом Польська академія наук співпрацює не
лише із Львівською політехнікою, а й із дванадцятьма університетами
України. З дев’ятьма науковими товариствами Києва, Миколаєва, Кам’янця-Подільського, Мелітополя та інших міст ПАН
видає журнал Motrol. Із
Луганським університетом, який тепер розташований у Сєвєродонецьку, — журнал Тeka.
Академік Красовський
передав до бібліотеки
нашого університету дві
монографії професора
Яна Глінського та ювілей

не видання, присвячене
науковій діяльності самого Евґеніуша Красовського.

Літературні
переклади
Окремо хочеться сказати
про переклади польською
мовою „Енеїди“ Івана
Котляревського та творів Тараса Шевченка, які
відтепер зберігатимуться в МІОКу. Твори Шевченка — це перше повне
українсько-польське видання, хоча твори Кобзаря
у Польщі почали перекладати ще з 1860 року. Чому
польського науковця зацікавили твори Шевченка?
Пан Евґеніуш розповідає
про це:
— Далекого 1944-го,
коли мені було 14 літ, я зайшов до свого ровесника,
який переїхав з України, і побачив у нього на
столі грубу книжку. Це
був „Кобзар“ Шевченка. Я його запитав, що це
таке, а у відповідь почув,
що в Україні такі книжки
мають усі. Відтоді мені не
давало спокою питання,
що це має бути за книжка,
що її мають усі українці.
Минули літа. Я вже був інженером і дуже дивувався,
коли дізнався, що в Україні
всі знають „Заповіт“. Відтак я вже розумів, що це за
важлива книжка є в кожного українця, ознайомився
з нею і почав багато вчити
напам’ять. Одного разу,

повертаючись із Греції, на
кордоні з Україною я читав „Кобзаря“ в очікуванні
митного контролю. Митник побачив це, а коли почув від мене „Заповіт“, то
навіть не перевіряв мене.
Переклав твори Котляревського і Шевченка
Петро Купрись, з яким
пан Красовський свого
часу працював у Сільськогосподарській академії
в Любліні. Петро Купрись присвятив перекладам
Шевченка двадцять років
свого життя. Це українець,
родина якого волею долі
перед Другою світовою
опинилася на польській території. Коли він, філолог
і поет, узявся за Шевченка,
то працював самовіддано,
наполегливо, постійно
жив тим. На жаль, переклади Куприся вже побачили
світ через шість років після
його смерті. Тривалий час
довелося шукати рукопис
творів, який, як виявилося, був у брата перекладача
в Англії, а роздобути його
допоміг професор з Любліна. Прочитати ті рукописи допомогла донька пана
Красовського. Загалом на
упорядкування і видання

пішло понад чотири роки.
До слова, твори видано
у Люблінському католицькому університеті ім. Івана
Павла ІІ.
„Винятковість цього
видання полягає, передусім, у тому, що досі не
було повного зібрання
поезій найвидатнішого
українського поета, перекладеного повністю одним
перекладачем, який поставив собі таку мету і досягнув її“, — пише у вступі до
польського видання відомий україніст професор
Михайло Лесів.
До дбайливо оформленого і гарно та фахово
підготовленого видання
доклали немало зусиль поважні люблінські науковці — професори Природничого університету Юзеф
Колодзей (керівник), Евґеніуш Красовський (редактор), а також професори —
Ян Глінський, Мирослав
Калиновський, Михайло
Лесів, Мар’ян Весоловський та доктор Микола
Рощенко. Це видання показує Шевченка як поета
і як художника.
Ірина МАРТИН
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стартап

„Малим про великих“ відкриває
світ мистецтва
М
истецтво — важливе, бо:
„кожен може створювати
щось особливе“, „можна потішити близьких“, „дає можливість показати красу“, „вчить
бачити прекрасне“, „допомагає
розкриватися“, „дарує нові ідеї
світові“, „допомагає відчути
себе важливим“, „робить людей
щасливими“, „робить людей
розумними“… Так говорять про
мистецтво учасники проекту
„Малим про великих“, який провадить магістрантка Львівської
національної академії мистецтв,
художниця Тетяна Боричок.

— Із дітьми працюю вже досить
давно. Спершу займалася на різноманітних гуртках, але завжди хотіла
розвиватися далі. Ідея цього проекту
з’явилася досить давно. Я мала можливість ознайомитися, як за кордоном розвивається художня дитяча
освіта. Там підхід зовсім інший: заняття часто проводять при музеях,
є багато арт-лабораторій, дітям розказують про актуальне мистецтво,
про різні види мистецтва загалом —
від імпресіонізму до сучасності.
В такий спосіб вже змалку дітей долучають до прекрасного, — почала
розмову Тетяна Боричок.
Проект „Малим про великих“
розрахований на дітей від 10 до
13 років — аудиторія, з якою комфортно працювати. Діти такого віку
вже багато розуміють, але ще досить
відкриті і не заангажовані, без нашарувань стереотипів і обмежень.
— Діти відкритіші до всього нового, вони не задумуються як і що
має виглядати, якого кольору повинно бути. Тож намагаюся їм пояснити
різницю між стилями, чим вони особливі, — додала моя співрозмовниця. — Якщо вдасться зреалізувати
цей проект, як задумала, то спробую
працювати і з дорослими. Займаючись із молодшими дітьми на гуртках, не раз організовувала екскурсії
в картинну галерею для них і їхніх
батьків. Бували випадки, коли батьки
мене запитували — „чому художники розучилися малювати за декілька
століть?“. Тоді зрозуміла, що потрібно вчити і батьків, щоб вони могли

розповісти своїм дітям хоча б щось
про мистецтво.
Мета проекту — не лише відкрити дітям мистецький світ теоретично, а дати їм можливість спробувати
свої сили в різних стилях, щоб вони
зрозуміли, що творити може кожен.
— Півторагодинне заняття розділене на дві частини. Спершу розповідаю своїм учням цікавинки з біографії
того чи іншого художника, про особливості стилю, в якому працював митець, переглядаємо тематичні відео,
анімовані картини, бавимося в різні
ігри для кращого сприйняття. А впродовж другої частини заняття малюємо. Так ми вивчаємо певну мистецьку течію і художника, який працював
у цьому стилі, щоб відразу можна
було на його прикладі все зрозуміти.
Наприклад, коли говоритимемо про
творчість Матісса — в нього був період, коли він витинав, — то, відповідно, робитимемо такі витинанкові
колажі, як у нього. Для кращого розуміння стріт-арту запрошу художників, які зможуть розповісти і показати
особливості цього стилю; коли вчитимемо імпресіоністів, то організуємо
своєрідний пленер на вулиці, як представники цього стилю, — розповіла
про особливості проекту авторка.
Тетяна зізналася, що для неї найважливіше, щоб діти розуміли мистецтво. Вона не прагне навчити своїх
вихованців малювати, як на гуртках,
хоча більшість батьків саме так розуміють такі проекти. Художниця переконана, що всі діти дуже творчі і гарно
малюють:

— Для мене головне, щоб діти
розуміли: мистецтво не має рамок,
абстракція — це нормально, мистецтво — всюди. Також треба пояснити, що думка про те, що мистецтво
повинно бути гарним — хибна. Насправді воно не мусить подобатися всім, а повинне викликати емоції і думки. Я переконана, що якби
змалку діти знали, що вони можуть
розвиватися по-різному, то їм було б
значно легше реалізувати себе в майбутньому. І, крім цього, треба виховувати глядача, готового до сприйняття сучасного мистецтва.
Тетяна Боричок — із Запоріжжя,
свої ідеї дівчина хоче розвивати саме
у Львові. Хоча згодом, можливо,
розширюватиме творчу географію.
— Львів — це культурна столиця, тут сприятлива атмосфера для
митців, є чим надихатися. А зараз
Львів ще активніше розвивається
в культурному плані. Взагалі, попри
мінімальну підтримку держави, для
митців є багато можливостей: різні
гранти, фестивалі, виставки, проекти… Стараюся не втрачати жодного
шансу, бо я лише розпочинаю свою
кар’єру, — додала на останок мисткиня.
Більше про те, як долучитися до
проекту можна довідатися в авторки — Тетяни Боричок на її сторінці у фейсбуці: (www.facebook.com/
taniaborychok) чи в групі „Малим
про великих“ (www.facebook.com/
malymprovelykyh).
Наталія ПАВЛИШИН
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студентські ініціативи

коротко

Першокурсникам уже
розповіли як скласти сесію

Студенти чотирьох університетів —
Університету банківської справи,
Українського католицького університету, Національного університету
„Львівська політехніки“ та Львівського національного аграрного
університету об’єдналися, щоб врятувати львівську статую „Ощадності“. Скульптурну композицію „Рільництво. Ощадність. Промисловість“
ще називають львівською статуєю
Свободи. Скульптуру не реставрували понад сто років. Вартість проекту
становитиме близько мільйона
гривень. 29 вересня відбувся благодійний концерт у Львівській опері,
молодь збиратиме також гроші через
Спільнокошт, розповсюдженням
ювілейних марок та флеш-мобами.
Завершальним стане благодійний
аукціон, що пройде у Всесвітній день
заощадження 30 жовтня у Музеї етнографії та художнього промислу

Н

ещодавно активісти профбюро
Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної
техніки організували тренінг для
першокурсників — „Як скласти
сесію“. Таку практику активісти
запровадили ще минулого року,
але збирали студентів незадовго до
початку сесійного періоду. Цьогоріч вирішили, що першокурсників
потрібно морально готувати вже
і негайно.

— На наш тренінг прийшли не лише
студенти-початківці, цікаво було
й старшокурсникам. Ми ділилися
власним досвідом успішного складання екзаменів, розказували, як
саме потрібно вчитися, щоб не залишати підготовку на останні дні.
Робили акцент на структурі навчального процесу, розповідали як виставляються оцінки, як вчасно здавати
лабораторні, практичні, які є запорукою допуску до іспитів, — розповів
голова профбюро ІТРЕ, магістрант
першого курсу Олександр Чижиков.
Зустріч відбувалася у формі діалогу. Студенти цікавилися, як нараховують бали на стипендію, як буде виглядати сесія без модульної системи.
— Першокурсникам ми пояснювали, що навчання в університеті

суттєво різниться від шкільного.
І лише від того, на скільки серйозно
вони поставляться до навчання вже
відтепер, залежатиме їхня успішність і можливість реалізуватися
в майбутньому, — наголосив молодіжний лідер. — Окремо обговорили
питання штрафних балів для тих студентів, які мешкають у гуртожитках.
Розповідали за що їх можуть виселити з гуртожитку.
Згодом цю інформацію поширюватимуть у соцмережах, щоб охопити якомога більшу аудиторію.
Наталія ПАВЛИШИН

26 – 27 вересня у Львові відбулися
урочистості з нагоди святкування
90-річчя з часу створення Спілки
української молоді — громадської
організації, яка об’єднує членство
в 10 країнах світу. Ювілейна конференція „На службі Богу й Україні“ на
тему історії та діяльності організації
зібрала делегатів осередків СУМ
в Україні та членів Світової управи
Спілки української молоді. Під час
загальної збірки відбулася церемонія
вручення найвищих організаційних
відзнак „Залізний хрест заслуги“ родинам СУМівців Євгена Войцехівського та
Віталія Волкотруба, які загинули в АТО.
За матеріалами інформагенцій

презентація

Студентська асоціація AEGEE

М

инулого тижня у Львівській політехніці відбулася презентація
найбільшої європейської студентської асоціації AEGEE-Lviv.
Головна ідея — об’єднання молодих європейців через взаємодію, спілкування, вільний обмін думками. Девіз цієї організації — „Знищити
кордони і перетворити об’єднану Європу на реальність“.

AEGEE виникла 1985 року в Парижі і зараз має понад 200 локальних
відділень (антен) у 42 країнах Європи. У її лавах налічується близько
20 000 молодих європейців. AEGEELviv — перший осередок, який виник
на території колишнього СРСР і сьогодні є одним із найбільших.
— Наша організація цікава своєю багатосторонністю. Тут кожен
зможе знайти щось цікаве для себе:

бюджетні подорожі, пізнання нових
культур, вивчення іноземних мов,
знайомства, цікаве проведення часу,
саморозвиток, — розповіла під час
презентації віце-президент львівського осередку організації Вікторія
Горячко. — На базі організації відбуваються дуже багато проектів, які
організовують студенти. Найпопулярнішим є літній табір. Його суть
в тому, що кожен осередок органі-

зовує такий літній університет, який
триває два тижні. Студенти відкривають іншим студентам свої культури,
міста. Впродовж року відбуваються
міжнародні проекти по всій Європі:
всілякі тренінги, європейські школи
різноманітного спрямування. На
локальному рівні, у Львові, організовуємо різноманітні лекції-обговорення. Так, минулого тижня в нас
відбулася лекція про євроінтеграцію
і реформи.
Для участі в організації необхідні:
знання англійської мови (хоча б на базовому рівні), бо це робоча мова, вік
від 18 до 35 років, бути студентом чи
мати завершену вищу освіту і сплатити членський внесок — 16 євро в рік.
Наталія ПАВЛИШИН
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СТУДМІСТЕЧКО

з перших уст

Особливості життя в гуртожитках

М

инув перший місяць навчання у Львівській
політехніці. Першокурсники поступово „входять у колію“ нового для них життя. Особливо багато змін у тих, хто мешкає поза домом — у гуртожитках. Як пройшло поселення в гуртожитки, чи всі,
хто отримав місце в Студмістечку, задоволені, як
зживаються, розповів заступник директора Студ
містечка Ігор Якубовський.

— Щороку поселення
складне, але такого, як
цьогоріч, не пригадує ніхто. Особливо ускладнена
ситуація тим, що кардинально змінилася структура вступників: багато студентів зі східної і південної України, не кажу про
Донеччину і Луганщину,
де триває АТО. Дивує, що
до Львова вступає молодь
із Дніпропетровська, Харкова, Одеси, Миколаєва.
Тобто з великих міст, де
є багато своїх університетів. Маємо чимало першокурсників із Києва, Полтави, Кам’янця-Подільського, а Хмельниччина, ніби
вся виїхала до Львова.
Зараз поселення фактично ще не завершилося, бо тривають ремонтні
роботи в приміщеннях,
де був раніше профілакторій і, якщо все буде
добре, то найближчим
часом матимемо додатко-

во сотню місць. Нарешті
почали заселяти студентів у гуртожиток № 1 на
4 і 5 поверхи. Тож тепер
першокурсники зі Львівщини і Тернопільщини,
які змушені були тимчасово проживати в родичів
чи орендувати житло, потраплять у комфортні нові
кімнати. Плануємо на третьому поверсі ще до кінця
навчального року змінити
старі вікна.
Є люди, яких не дуже
влаштовують умови проживання. Найгостріша ситуація зі студентами ІКНІ
й ІКТА — вони всі хочуть
жити в гуртожитку № 11.
Студенти не розуміють,
що загалом у Студмістечку мешкає вдвічі більше
комп’ютерників, ніж може
вмістити цей гуртожиток.
Також, як і щороку,
є батьки першокурсників,
які чимось невдоволені.
Цього разу обурювалися,

чому в кімнаті живе більше, ніж двоє осіб; чому
не всі меблі — нові; чому
не пластикові вікна. В одній кімнаті гуртожитку
№ 10 за літо перегоріла
лампочка і нам влаштували скандал, чому ми не замінили або за те, дверцята
в шафі відламалися. Хоча
тішить, що це найбільший
клопіт. Проблема в тому,
що часто батьки уявляють
собі гуртожитки за американськими серіалами.
Між студентами наразі конфліктів не було,
але люди дуже різні, тож
будемо пильнувати. Хочу
звернутися до мешканців
гуртожитків: не мовчіть,
якщо виникають проблеми, приходьте, запитуйте, радьтеся, навіть не
називаючи прізвище чи
номер кімнати. Бо часто
те, що студентам може
видаватися величезною
проблемою, насправді легко вирішити. Також зараз
у Студмістечку переобиратимуть Студентські ради
і набиратимуть активних
студентів до оперзагонів.
Я закликаю всіх охочих
долучатися до цієї роботи.
Цьогоріч дещо змінилися правила продовжен-

ня права на перепоселення в гуртожитки. Якщо
раніше враховували тільки успішність за літню
сесію, то тепер студенти,
які отримали академзаборгованості у зимову сесію, теж потраплятимуть
до категорії тих, кого не
перепоселять наступного
навчального року. Зрозуміло, що зважаємо на
можливість доїжджати до
Львова, соціальне становище, але такі кроки — вимушені.
Змінилися також і правила штрафних балів.
Зараз їх ставимо трохи
менше, але бали не можна
відпрацьовувати — вони
залишаються до завершення навчання. Такі
зміни пов’язані з тим, що
чимало мешканців цим
зловживали: отримували
багато дрібних штрафних
балів, відпрацьовували
і продовжували порушувати правила проживання.
Хочу нагадати, що найбільші штрафні бали — за
розпивання алкогольних
напоїв. У Статуті університету передбачено відрахування з університету
за появу студента в стані
алкогольного сп’яніння.

Студентський клуб — для активної молоді

С

туденти, які мешкають у гуртожитках, мають під боком місце для
реалізації всіх найцікавіших задумів. Студентський клуб Студмістечка — колись чи не найпопулярніше місце серед студентства, де
відбувалися цікаві заходи, дискотеки, різні виступи, сьогодні майже
цілковито позбавлений уваги молоді.

— У клубі щодня, крім вихідних, відбуваються заняття із танців (бальні, сучасні), репетиції шоу-балету
„Аверс“ і „For you“, студентської
театральної студії. Інколи (на Покрови, Андрія, Миколая) „Молода
Просвіта“ проводить тут свої заходи, житлово-побутовий відділ періодично організовує перегляд фільмів,
з ініціативи студентів відбуваються

різні ігри („Мафія“, змагання-битви
в комп’ютерних іграх). З жовтня тут
проходитимуть Дні першокурсників.
Щоправда, не всі інститути проводять їх у Студентському клубі, чимало
надають перевагу нічним клубам, —
розповідає заступник голови Студентського клубу Володимир Шепітчак.
Причинами того, що студентські дискотеки не прижилися в Сту-

дентському клубі, Володимир Шепітчак вважає те, що тут не можна
продавати алкоголь, що студенти
віддають перевагу нічним клубам,
а також те, що вони надто багато
часу просиджують в інтернеті та
соцмережах.
— Хотілося б, щоб студентські
лідери пропагували дозвілля студентів у нашому клубі, проводили
тут тематичні вечори, обговорення,
дискусії. А ми завжди раді допомогти, — каже мій співрозмовник.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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художній колектив

Багатоголосе „Сузір’я“ естрадної пісні

У

наймолодшому колективі
Народного дому „Просвіта“
співають по-сучасному.

„Україна — це я“, „Батькова сорочка“, „Місто спить“, „Єднаймось, брати“, „Вітре буйний“, „Гімн Політехніки“… Ці та багато інших пісень,
зокрема народних, можна почути на
святкових концертах у стінах Політехніки. І не лише Політехніки. „Сузір’я“ охоче долучається до багатьох
заходів, які відбуваються у нашому
місті. Розповідає художній керівник
колективу Алла Павлик:
— У нас співають переважно дів
чата. Хоча маємо і двох козаків! На
сьогодні у „Сузір’ї“ дванадцятеро
виконавців. Раніше було трохи більше, однак залишилися найсильніші
і найбільше зацікавлені. Всі вони
навчаються переважно на старших
курсах, за винятком однієї першокурсниці. Наші співаки досить
активні, беруть участь у різних вокальних тренінгах та конкурсах, таких як „Х-фактор“, „Голос країни“.
На моє здивування, більшість сузір’ян не мають спеціальної музичної освіти. Головне — велике бажання співати і добрий голос. Хоча, як
наголошує пані Алла, деколи більш
вирішальне — це бажання, тому що
фактично завжди навчити співати
можна. Зрештою, багато студентів
мають чудові здібності, але у шкільному віці не отримали уроків музичних азів. У такому разі навчити
неважко. Водночас є кілька солістів,
які співають з дитинства, звикли до
конкурсів.
На репетиціях художній керівник
практикує як групові, так і індивідуальні заняття. А виступають дівчата
як разом, так і як солісти. Таким чином є нагода проявити свою індивідуальність. Студенти часто пропонують нові пісні, які після обопільного обговорення приймають до
репертуару.
— Пані Алло, а чи є улюблена пісня, що
всім найбільше подобається?
— Так. Це „Батькова сорочка“.
З нею ми стали лауреатами двох
міжнародних конкурсів (друга
і третя премії). До слова, на початку жовтня збираємося до Києва на
фестиваль „Доля“.

— Як приходять студенти до колективу?
— У час розвитку соцмереж про „Сузір’я“ дізнатися неважко. Переважно
інформація іде від самих учасниць. Це
найкраща наша реклама. Молодь зацікавлює не лише можливість співати,
а й їздити на конкурси, фестивалі.
А як самі учасники відгукуються
про „Сузір’я“?

„Сузір’я“. Мене привабило, що тут
можна співати сольно, брати участь
у фестивалях. Якщо відверто, то першого року я себе просто примушувала
сюди ходити, а потім мені так сподобалося, що на сьогодні нізащо б не
покинула цей колектив. Мені подобається підхід керівника. Єдиний негатив — не маємо постійного кабінету
для занять і персональної апаратури.

Юлія Костюк, магістрантка ІІМТ:
— Моєю давньою мрією було співати. Завжди спостерігала за колективами, які своїм співом заворожують серця і душі багатьох людей, та
я не наважувалася стати частиною
співочої родини. Однак одна подія
в моєму студентському житті надихнула мене на перший крок і стала
поштовхом до здійснення мрії — на
Дні транспортника у нашому інституті я заспівала „Ой верше, мій верше“. Це було незабутньо! Викладачі
кафедри та друзі підтримали мене —
і я зважилася прийти на прослуховування. Відтак із задоволенням приходжу сюди, тому що атмосфера тут
чудова, всі відкриті, цікаві співрозмовники! За дев’ять місяців я багато
чого навчилася і вважаю це великим
плюсом. Сподіваюся здобути тут якнайбільше досвіду, який допоможе
мені більше розвинути свій голос.

Марія Міхайлішин, четвертокурсниця ІХХТ:
— У „Сузір’ї“ я з 10-го класу, відколи
вступила в ІППТ. Потім стала студенткою Інституту хімії, деякий час навчалася в двох інститутах, але колектив не
покидала. У ньому я вже п’ять років. До
того трохи вчилася в музичній школі,
співала там у хорі, а також у церковному хорі. Мені цікаво виступати на
багатьох концертах, вести активне,
насичене життя.

Катерина Гладій, третьокурсниця
ІМФН:
— Я закінчила музичну школу, а коли
стала студенткою, прийшла до симфонічного оркестру, де дізналася про

Маркіян Назаркевич, четвертокурсник ІЕСК:
— Я маю музичну освіту, кілька років співаю в „Аколаді“. Цього року
керівник „Сузір’я“ попросила мене
допомогти співати на першовересневій посвяті, тому що пісня, яку
взялися виконувати дівчата, потребувала чоловічих голосів. І я вирішив ходити сюди співати, тому що
бачу тут насичену роботу, багато
виступів. Сподіваюся, що тут я реалізую себе творчо.
У колективі побувала
Ірина МАРТИН
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за лаштунками

коротко

„Приходь, я жду“,
або Нові візії Театру Лесі
У
щухла колотнеча, яка виникла
у червні довкола
неприйнятних для
акторів дій художнього керівника й режисера ЛДТ ім. Лесі
Українки Олексія
Коломійцева, бо справу передали до суду.
Натомість виникла
інтрига: управління
культури призначило на керівні посади
театру нових людей,
які обіцяють у жовтні
відкрити театральний сезон, боротися з грибком, що руйнує стіни
приміщення, оживити й розширити мистецький простір загалом.

Рішенням управління культури львівської міськради на посаду директора
ЛДТ ім. Лесі Українки призначено
Миколу Павліва, виконання обов’язків художнього керівника покладено на Євгена Худзика. До 12 жовтня
триватиме набір артистичного складу
театру, а через тиждень на засіданні
конкурсної комісії буде визначено,
хто насправді в ньому залишиться.
До того вже йтимуть вистави, зокрема, постановка Олексія Кравчука
„Баба“ — 9 жовтня нею розпочнеться
новий театральний сезон.
На що очікувати глядачеві, який
любив відвідувати цей театр чи лише
хоче до списку особистих культурних
об’єктів його долучити? Концепція
розвитку Театру Лесі, як його інколи
„по-домашньому“ називають, ще не
до кінця продумана, але є три кити, на
котрі вона опирається: перший з них —
історичний аспект — будинок, який,
до речі, був створений як католицький
дім, мав би наповнитись атмосферою
затишку й творчості, другий — суспільний — театр розташований немовби на
перетязі, та його, якщо працюватимуть
три сцени й навколотеатральний простір, могли б не оминати навіть музиканти й художники, а не тільки театрали, третій — мистецький аспект — наявність у театрі доброї режисерської
платформи. Репертуарна політика має
теж три складові: лабораторія — дослідження текстів, тренінги з акторами,

експеримент і постановка класики —
маловідомих в українському сценічному вимірі творів Європи та країн Сходу.
Але ставити світові прем’єри, коли
тече дах і мокнуть стіни, бракує повноцінного опалення, нереально. Тож
наразі Микола Павлів спілкується
з проектувальниками й будівельниками — укладає кошторис робіт, які
потрібно провести. Оплату їх здійснюватимуть з місцевого бюджету. А от
облагородженням місця поза театром
(ймовірно, за допомогою грантів) зай
матиметься Ольга Давидова — мистецький проект „Столярня“ охопить
територію дворику, підвалів, які не
функціонують. Арт-резиденції, розмаїті майстер-класи, дискусійні клуби,
артхаб та антикафе, мурал на фасаді —
у планах багато цікавого й привабливого. 17 жовтня театр відчинить усі
двері для громадськості — акція „Приходь, я жду“ (вислів з „Камінного господаря“ Лесі Українки) покликана показати творчим людям ресурс театру.
Доповнюватиме образ „театр-дім,
театр, відкритий для всіх“ і те, що
на базі ЛДТ ім. Лесі Українки діятиме театральна школа для дітей Олега
Онещака й переводитимуть теорію
в практику студенти курсу Олега Стефанова. Діти готуватимуть різні артистичні виступи для дітей-глядачів,
навчатимуться правильно керувати
своїм образним мисленням. У жовтні
вже побачимо „Дзен Сухомлинського“.
Крім цього, театр не забуватиме й про
сучасну драматургію — співпрацюватиме з Drama.ua й „Драбиною“.
Наталя ЯЦЕНКО

З 22 вересня до 13 жовтня
у Львові триває міжнародний
фестиваль аудіовізуального
мистецтва „Тетраматематика“.
Мета фестивалю — пропагування розвитку мультимедійного
та інтерактивного мистецтва,
а також створення міжнародної
фестивальної платформи для
обміну досвідом між митцями
різних країн та лабораторії
творчого процесу. Фестиваль
зосереджується на взаємодії
музики і зображення та на
розкритті потенціалу застосування ІТ-технологій у мистецьких творах. У програмі — лекції,
майстер-класи, дискусії та
творчі зустрічі з митцями.
2 жовтня виповнюється 150 років від дня народження Дениса
Січинського (1865 – 1909),
українського композитора,
диригента, педагога. З цієї
нагоди у Львівській обласній
філармонії відбудеться концерт
за участю солістів філармонії,
відомих львівських виконавців
та колективів. У програмі прозвучать твори Дениса Січинського.
Уже вчетверте 25 – 26 вересня
у Музеї Ідей пройшов невеликий, але насичений видовищністю фестиваль „Ніч театрів“.
Під час нього львівські альтернативні театри від заходу сонця
й допізна ознайомлювали глядачів зі сценічними експериментами. Покази розпочав дитячий театр „Золотий клубок“ із
виставою „Дзен Сухомлинського“. Окрім львівських театрів,
у фестивалі брав участь також
театр з Дрогобича „Альтер“.
У галереї ЛНАМу (вул. Кубійовича, 38, подвір’я лабораторного
корпусу) відкрито виставку
„Від школи до храму“ — твори
учнів видатного українського
художника Миколи Стороженка. Микола Стороженко — академік НАМ України, народний
художник України, професор,
лауреат Національної премії
України ім. Тараса Шевченка,
створив мистецьку школу світового масштабу. Добір авторів
та творів виставки здійснений
ще за життя художника, їх
експонування триватиме до
12 жовтня.
За матеріалами інформагенцій

ч. 27 [2907]
1 — 7 жовтня 2015

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

15

тет-а-тет

„Коли стає важко, потрібно
просто перетерпіти“

С

ється відчуття ейфорії від
перемоги після фінального свистка судді, особливо,
якщо це чемпіонат Європи
чи світу.

тудентка четвертого курсу ІХХТ Наталя Савчин
бігає з тренувань на пари і знову на тренування: зранку й увечері вона набуває майстерності як
гандболістка, а поза тим вивчає все, що стосується
харчових добавок та косметичних засобів. Грає
за університетську команду (тренер — Валентин
Літовцев) і львівську жіночу команду суперліги
„Галичанка“, входить до складу молодіжної збірної
України, є кандидатом у національну збірну, при
цьому пропущений навчальний матеріал надолужує сама й іспити складає на високі бали.

— Наталю, як гандбол
увійшов чи, може, увірвався
у Ваше життя, став хобі,
якому Ви віддаєте стільки
часу й уваги?
— Тато привів мене за
руку на секцію гандболу ще
в третьому класі. Тоді я паралельно займалась танцями, співала в хорі та плела
бісером. Хороша команда,
веселий тренер, турніри
по всій Україні, численні
медалі і грамоти невдовзі
витіснили всі додаткові
заняття — і я сконцентрувала всю увагу на гандболі. Тільки про навчання не
забувала. А тепер гандбол
для мене не просто хобі,
а повноцінна робота.

України. А вже з „Галичанкою“ спершу були п’ятими,
потім двічі другими, цьогоріч посіли почесне перше місце. Та найщасливіші
перемоги і болісні поразки
були на європейському рівні. На жаль, не вдалось жодного разу пройти кваліфікацію на молодіжні чемпіонати світу та Європи. Але
ми виграли студентський
чемпіонат Європи, хоча
були аутсайдерами. В європейському Challenge Cup
два роки поспіль доходили
до півфіналу і поступались.
Незважаючи на невдачі,
завжди потрібно рухатись
далі, адже попереду ще багато перемог.

— А чому тато вибрав саме
гандбол, то були якісь його
власні вподобання?
— Я родом з невеликого міста Городенка Івано-Франківської області,
і в місцевій ДЮСШ нема
великого вибору секцій. Та
й мої батьки були в молодості гандболістами, тож
я пішла їхніми слідами.

— Розкажіть докладніше
про Універсіаду в Кореї: які
були сподівання, які причини поразок і лише сьомого
місця в турнірній таблиці,
що запам’яталось — люди,
якісь об’єкти (архітектурні, спортивні), організація?
— Корея стала 15-тою країною, в якій я побувала. Дуже
вразила висока організація
змагань, неймовірне студмістечко, яке заселила величезна кількість студентів.
Здавалось, що на кожного
учасника є по два волонтера-корейця, які були дуже
привітними і завжди старались допомогти. Нам проводили екскурсії місцевим
парком та парком рептилій.
Також наша команда піднялась на гору заввишки 2 км,
де знаходився храм. Трохи

— Солодкий смак перемог
і гіркота поразок. Чого було
більше і як сприймали?
— Разом з командою Городенки ми посідали призові
місця на всіх турнірах, найчастіше — перші. На одному з них мене й помітив тренер Василь Козар і запросив
до ЛДУФК — з командою
училища ми майже кожного року ставали чемпіонами

заважали насолодитись навколишньою красою погодні умови — сильний вітер
і дощ. Ми важко адаптовувались до корейського часу,
тому вночі спали по 3 – 4 години. Перша гра в нас була
з командою-господарем
Кореєю, яка зібрала багато
досвідчених дівчат, що грають за кордоном. Можливо,
ця перша поразка й зламала
наш дух, бо ми не очікували
такого високого рівня підготовки суперника. Крім
цього, в нас тільки закінчився сезон української суперліги — нас зібрали за два
тижні перед Універсіадою,
ми не встигли награти нові
зв’язки і комбінації. В той
час інші команди мали чимало спільних турнірів.
Причин поразок можна
назвати ще багато, але ми
розуміємо, що самі винні
у лише сьомому місці (команд було 12).
— Що у гандболі є для Вас
найбільш захоплюючим?
— Задоволення від гарно забитого гола чи вдало
зіграної комбінації, а також неймовірна підтримка львівських фанатів,
які приходять на всі наші
домашні ігри. Ще подоба-

— „О це відчуття, коли болить кожен м’яз; коли підйом
по сходах — як сходження
на Еверест; коли не сідаєш,
а падаєш на ліжко. В такі
моменти розумієш, що вдосконалюєшся лише завдяки
важкій праці, і біль — це
тільки маленька дрібниця“ — пишете в соцмережах.
Як таки вдається подолати
почуття втоми?
— У мене майже нема
вільного часу, тому часто
виникає бажання кинути
гандбол або навчання, щоб
жити стало легше. Але одночасно розумію, що легше — це не означає краще і,
відмовляючись від чогось,
я руйную свої плани і мрії.
Тому коли стає важко, особливо після болісних поразок чи безсонних ночей
над курсовою, потрібно
просто перетерпіти. В такі
моменти мене завжди підтримують батьки, тренери,
партнери по команді. Мотивуючі книги і фільми,
розслабляюча музика і шоколад теж допомагають.
— Щоб стати успішним
у спорті, зокрема, у гандболі, потрібно…
— Потрібно працювати
над собою, ставити ціль
і в жодному разі не відмовлятись від неї. Але самому,
без допомоги батьків і тренерів, важко досягнути
успіху. Тому я дякую Богу
за те, що мене оточують
такі хороші люди. Без них
хтозна, де і як я б жила. Бо,
незважаючи на всі чудові
країни і міста, в яких я побувала, Україну і рідний
Львів ні на що не проміняю.
Наталя ЯЦЕНКО
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Гендерний мейнстримінг у вищих
навчальних закладах України

В

ід серпня по жовтень 2015 р. кафедра соціології та соціальної
роботи Національного університету „Львівська політехніка“
проводила гендерний аудит у ВНЗ у межах всеукраїнського проекту
„Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України“,
який фінансує Фонд локальних ініціатив посольства Фінляндії
в Україні. До проекту долучились 15 вищих навчальних закладів
із 10-ти регіонів України.

Головна ціль проекту — сприяти
досягненню гендерної рівності та
реалізації гендерночутливих підходів в українських вишах. Очікується, що поширення практики
проведення гендерного аудиту
приверне увагу до питання гендерної рівності в університетах та
буде мотивувати адміністрацію до
реалізації політики рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, яка
дозволяє повноцінно самореалізуватись кожній особистості у ВНЗ,
незалежно від статі.
Актуальність проекту визначена
тим, що, незважаючи на державні
програми щодо забезпечення гендерної рівності, в Україні спостерігається дефіцит ініціатив, які реально тому сприяють. Має місце нестача практичних інструментів, які б
допомагали виявити слабкі сторони
у досягненні рівності жінок і чоловіків безпосередньо в навчальному чи
робочому колективі, та, відповідно,
ускладнюється перспектива виправлення ситуації на краще. А потребі
окреслення власної гендерної політики ледь не у кожному окремому ВНЗ наразі не надається належної уваги. Водночас, демократичне
середовище університетів апріорі
передбачає більшу відкритість до
впровадження будь-яких прогресивних підходів, зокрема — у сфері рівності жінок і чоловіків. Мало того,
сьогоднішні студенти, які вчаться
у гендерночутливому закладі, завтра
зможуть імплементувати підходи
гендерної рівності на своїх робочих
місцях.
Від реалізації проекту загалом та
проведення процедури гендерного
аудиту зокрема у висліді матимуть
переваги не лише співробітники та
студенти вишу, а й адміністрація. Бо
якість роботи та навчання у гендерночутливому університеті, як доводить практика, значно покращують-

ся. По-своєму суспільство, у якому
чоловіки і жінки мають рівні шанси
у навчанні, науковій діяльності та
у сфері прийняття рішень, успішно
розвивається та процвітає.
Для мережі осередків гендерної освіти робота з проведення
гендерного аудиту — це справа,
яка розпочалася вже більше року.
Впродовж цього часу у партнерстві з представництвом фонду
імені Фрідріха Еберта в Україні
було розроблено та апробовано
методику гендерного аудиту у вищих навчальних закладах. Наразі ж
мова йде про системну та масштабну діяльність, результати якої буде
представлено на всеукраїнському
рівні за участі широкого кола зацікавлених осіб.
ВНЗ-учасники проекту:
• Запорізький національний університет;
• Луцький педагогічний коледж;
• Луцький національний технічний
університет;
• Харківський національний університет радіоелектроніки;
• Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди;
• Національний технічний університет „Харківський політехнічний
інститут“;
• Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка;

• Київський національний універси-

тет ім. Т. Шевченка;
• Національний університет „Ост
розька академія“;
• Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
• Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка;
• Національний гірничий універ
ситет;
• Національний університет „Львівська політехніка“;
• Вінницький національний технічний університет;
• Сумський державний університет.
Довідка. Процедура гендерного
аудиту є інструментом і процесом,
який базується на методології участі
та націленій на організацію навчання щодо гендерної чутливості як на
індивідуальному рівні, так і на рівні
адміністрації установи. Гендерний
аудит за суттю є „соціальним аудитом“, і належить до категорії „перевірок якості“, що відрізняє його від
традиційних „фінансових аудитів“.
Аудит створює передумови для ідентифікації ключових прогалин і проблем, рекомендує шляхи їх вирішення, пропонуючи можливі поліпшення і нововведення. Гендерний аудит
є можливістю продемонструвати
кращі практики з досягнення гендерної рівності. Гендерний аудит
підвищує колективний потенціал
організації та дає можливість визначити сильні і слабкі сторони
у провадженні гендерної рівності.
Він контролює і оцінює прогрес, досягнутий в гендерній проблематиці,
допомагає організувати ініціативи,
спрямовані на досягнення гендерної
рівності, реалізує навчання колективу з гендерних питань через роботу у команді та обмін інформацією.
Важливою складовою гендерного
аудиту є розробка рекомендацій за
його результатами, перелік яких відповідає специфіці втілення гендерних підходів в університетському
середовищі.
Тетяна ОНУЧКО,
аспірантка кафедри соціології
та соціальної роботи ІГСН
Львівської політехніки
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Сканворд
Система з
резонансними
властивостями

Гральна
карта

Положення тіла
людини

Грудна
жаба

Рослина
щириця

Самоанський
боксер
важковаговик

Персонаж
Ж. Верна,
капітан
„Наутилуса“
Приміщення
для показу фільмів

Індійська
кобра

Баскська
Ім’я
терорис- франц.
тична ор- співачки
ганізація
Піаф

Місто
страти
Жанни
д’Арк
Кам ’яна Відомий Кільце з
гробниця
дорогого
для збері- французький
металу з
гання
актор каменем
останків

Місце
шофера у
вантажівці
Спортивний біг Урочиспересіче- тий
вірш
ною місцевістю
Бойове
шикування піхоти
Продукт
горіння
Автор
вірша
„Лебеді
материнства“
Країна в
Центральній
Америці

Склала Христина ВЕСЕЛА

Богиня
безумства Бурштин
у греків

Одиниця
виміру
електр.
опору
Думка
про щось
бажане
приємне
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Іспанський
художник-сюрреаліст

Держава
на Близькому
Сході

Мінерал,
різновид
агату

Тип
українського
літака
Документ,
де є технічні вимоги до
продукції
Українська повстанська
арія
Китайська
мафія

Водосвинка
Найбільша
пустеля
світу
Герой
роману
Дж. Лондона

Перехід
на бік
ворога

Пережиток давніх
епох
Давньогрецька
назва
Дунаю

Гармонійне поєднання
музичних
звуків

Матеріальна
оболонка
людини

Речовина, що
викликає
алергію

Австралійський
страус

Брат
Ромула

Містопорт в
Іспанії

Протокол

Грошова
одиниця Бальний
Бразилії танець
Старовинна
французька
дрібна
розмінна
монета

У Стародавньому
Єгипті фігура лева
з головою
людини

Лікар,
що лікує Столиця
психічні Іспанії
хвороби
Організація українських
Нота
націоналістів

Місто на півдні
Швеції, порт на
Балтійському морі
Кінний
загін у
Давньому
Римі

Місто
паломництва
хасидів
усього
світу

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 25-26
Горизонтально: 7. Конкордат. 8. Бестселер. 10. Факсиміле. 12. Клітка. 13. Тунель. 14. Аркас. 18. Синонім.
20. Апофема. 22. Морж. 23. Спіка. 24. Кмин. 25. Беранже. 26. Торпеда. 29. Акант. 31. Монако. 33. Декада.
35. Міссісіпі. 38. Саундтрек. 39. Стратегія.

Крісло
монарха

Вертикально: 1. Комплекс. 2. Октет. 3. Маяк. 4. Регі.
5. Резон. 6. Пенелопа. 9. Дискваліфікація. 10. Фах.
11. ЕТА. 14. Атмосфера. 15. Сталактит. 16. Андорра. 17. Режисер. 19. Ніжин. 21. Оскар. 25. Бюрократ. 27. Академік.
28. Сом. 30. Аді. 32. Анонс. 34. Кілер. 36. Стек. 37. Іста.

J J J
Блондинка подрузі:
— Я вчора в окуліста
була.
— І що він сказав?
— Сказав, щоб я абетку вивчила.
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НОВИНКИ
Ю. М. Слюсарчук,
Й. Я. Хром’як,
Л. Л. Джавала,
В. М. Цимбал
Теорія ймовірностей, математична
статистика та імовірнісні процеси
Навчальний
посібник.
Рекомендовано сту
дент ам Інституту
підприємництва та
перспективних технологій для вивчення дисципліни „Математика
для економістів (Теорія ймовірності та математична статистика)“.
Посібник містить теоретичний матеріал,
зразки розв’язання типових прикладів із поясненнями, блок завдань для тестування та
перелік теоретичних питань.
Облік і аудит:
вступ до фаху
Навчальний
посібник.
Навчальний посібник призначено для студентів-першокурсників, які розпочали
навчання за напрямом підготовки „Облік і аудит“.
Описано теоретичні засади підготовки сучасних фахівців з обліку і аудиту,
визначено сферу їх професійної діяльності та перспективи кар’єрного зростання.
У структурі посібника виділено модулі: організаційно-методичні засади підготовки
фахівців з обліку і аудиту, вступ до вивчення
бухгалтерського обліку, вступ до вивчення
економічного аналізу, вступ до вивчення
фінансового контролю, практика організації бухгалтерського обліку та контролю.
Видання підготували викладачі кафедри
Обліку та аналізу.
М. Д. Матвійків,
Б. С. Вус,
О. М. Матвійків
Елементи
та компоненти
електронних
пристроїв
Підручник.
Подано відомості про сучасні та
перспективні елементи і компоненти електронних
пристроїв, наведено визначення різних видів елементів
та компонентів, розглянуто їх призначення,
класифікацію, умовні зображення і позначення, будову, роботу, властивості, застосування.
Рекомендовано студентам 3 курсу для вивчення дисципліни „Елементна база радіоелектронних апаратів“.

на поличку

„Креативний урбанізм“
від політехніків

„Креативний урбанізм“ — це монографія
широкого профілю в галузі містобудування.
У виданні зібрано роботи понад сотні українських і закордонних
авторів, що висвітлюють актуальні проблеми
з теорії та методології
містобудування, просторово-територіального планування, житлового будівництва, урбаністичної реновації,
ландшафтної архітектури й інших
напрямів урбаністики.
До створення книжки мали
нагоду долучитися всі учасники
Міжнародної конференції, при-

свяченої сторіччю початку містобудівельної
освіти у Львівській політехніці, що відбулась
24–25 травня 2013 року.
Презентували видання
в липні цього року. Розробка графічного дизайну монографії — заслуга
доцента Інституту архітектури Політехніки
Юлії Ідак, велику роботу з підготовки видання виконало
Видавництво Львівської політехніки. Монографію можна придбати
у книгарнях університету.
За інформацією кафедри містобудування Львівської політехніки

до уваги студентів

Дослідження тривають
Прийом робіт на конкурс досліджень українського визвольного руху для студентів українських вишів продовжили до
17 жовтня.
Молодим науковцям пропонують дослідити повстанський рух на Наддніпрянщині
у 1920-х рр., селянський опір колективізації, ідеологію та програми українського націоналізму
в 1920–1950-х рр., чільних постатей ОУН та УПА того періоду,
а також повсякденне життя підпільників та повстанців.
Учасниками можуть стати студенти українських вишів. Для участі потрібно подати заявку (заповнити онлайн),
а також надіслати на адресу
konkurs@cdvr.org.ua конкурсну
роботу у вигляді наукової статті

(згідно з вимогами), власне фото
у форматі jpeg, ілюстрації до роботи у форматі jpeg, якщо такі є,
та підписи до ілюстрацій у форматі Word.
На конкурс можна подавати
наукові роботи з таких напрямів:
повстанський рух на Наддніпрянщині у 1920-х рр.; селянський опір колективізації; ідеологія та програми українського
націоналізму в 1920–1950-х рр.;
чільні постаті ОУН та УПА
в 1920–1950-х рр.; діяльність
окремих структурних одиниць
ОУН і УПА в певний період; повсякденне життя підпільників та
повстанців у 1920–1950-х рр.
Докладніше про умови конкурсу
читайте на сайті Центру досліджень визвольного руху.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Довгополого Олександра Сергійовича;
студентський квиток № 06541313, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Боїло Дани Русланівни;

залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Лаб’яка Андрія Романовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Стережило Анжеліки Зиновіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Скоропад Соломії Олегівни.
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для львів’ян і гостей міста

МНОГАЯ ЛІТА!

Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

Щиро вітаємо з ювілеєм проректора з економічних питань — головного бухгалтера

Анатолія Степановича
МОРОЗА.
Від усієї душі бажаємо Вам, шановний Анатолію
Степановичу, міцного здоров’я на багато років життя, успіхів, родинного щастя й добробуту, прихильності фортуни та здійснення всіх Ваших задумів.
Ще небо хмарами не вкрите,
ще так прозоро сяють роси,
а вже по ліву руку — літо,
а вже по праву руку — осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
ще серце жити не стомилось,
а вже по ліву руку — юність,
а вже по праву руку — зрілість.
І час летить нестримно далі
й душа немовби молодіє,
по ліву руку — всі печалі,
по праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,
а щастя — то важка наука,
хай буде щастя завжди з Вами,
й по ліву й праву руку — юність.

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

1 жовтня — „Циганський барон“ (оперета). 18.00.
2 жовтня — „Ромео і Джульєтта“ (балет). 18.00.
3 жовтня — „Кармен“ (опера). 18.00.
4 жовтня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00,
„Есмеральда“ (балет). 18.00.

Національний академічний український
драматичний театр ім. М. Заньковецької
1, 2 жовтня — „Усе, несказане…“ (театрально-музичний вечір
заньківчан, оркестр театру та Василь Коржук). 18.00.
4 жовтня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
6 жовтня — „Ханума“. 18.00.
7 жовтня — „Неаполь — місто попелюшок“. 18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
3, 4 жовтня — „Благодарний Еродій“. 19.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
2 жовтня — „Ніч для жінок“. 19.00.
3, 4 жовтня — „Ніч для жінок“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
1 жовтня — „Троє поросят“. 12.00, „Небезпечна гра“. 16.00.
4 жовтня — „Чарівник смарагдового міста“. 12.00.
4 жовтня — XXI Міжнародний фестиваль сучасної музики
„Контрасти“. Мистецтво комунікації. Перформанси —
„Люстро“, „Приготування“. 15.00.
6 жовтня — „Попелюшка“. 12.00.
7 жовтня — „Русалонька“. 12.00.

Передплатний індекс

35004

Вартість передплати:

1 місяць — 6,33 грн.
3 місяці — 18,99 грн.

6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 3,00 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 153322

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
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