освітній студентський тижневик
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14 жовтня —
День захисника України

Мій вибір — служити в армії
Лауреат
Нобелівської премії
Роалд Гоффман —
у Львові

3

У Політехніці —
курси з інтернетмаркетингу для
військових

6

Студенти
концертували
заради
„Ощадності“

16
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ВАША ДУМКА

Чи читаєте Ви „Аудиторію“?
У свій день народження ми
схильні підсумовувати, міркувати над тим, що, навіщо
і чи так робимо. Напередодні дня газети черговий раз
про це задумалась і наша
редакція. А за відповідями
звернулась до читачів — передовсім політехніків, бо
збоку ж видніше.
Тим, хто забув, нагадаємо,
а хто не знає, розповімо, що
офіційно днем народження
нашого видання вважається
8 жовтня 1946 року, коли
вийшло перше число газети
„Радянський студент“ (хоч
насправді періодичні видання у Політехніці існували
й раніше). Відтоді змінювалась назва газети, її вигляд
і наповнення. У 1997-му
видання трансформувалось
в освітній студентський тижневик „Аудиторія“, що має
загальнодержавну сферу
розповсюдження і внесений у Каталог періодичних
видань України.
Нині все кардинально інакше, ніж сімдесят років тому.
Наші звички, інтереси змінились: відповіді на всі (майже
всі) запитання ми шукаємо
в мережі. Але насправді
друковане слово й надалі
залишається в пошані. Як
засвідчує наше опитування, дехто не просто читає
„Аудиторію“, а читає уважно
(має улюблені сторінки)
і навіть критично (знає, чого
в тижневику йому бракує).
Для газети це — і приємно,
і корисно, і надихає працювати, і стимулює змінюватись. Так колись, у 1990-х,
попередник тижневика
„Львівський політехнік“, до
слова, став першою у Львові
газетою, що використала
комп’ютерну верстку. Потім
в „Аудиторії“ з’явився сайт,
а далі — сторінки в соцмережах, де інформувати можна
оперативніше й ілюстративніше. Тож заходьте на
https://www.facebook.com/
audytoriya і http://vk.com/
audytoriya, а сьогодні, 8 жовтня, в редакцію — на каву.

Марія Сенчишин, студентка четвертого курсу Інституту
хімії та хімічних технологій:

„Дуже цікава і корисна газета“
Я знаю про газету: вона пише про різні події в Політехніці,
про наших студентів, викладачів, науковців, їхні дослідження. Читаю тижневик регулярно, його розповсюджують у нашому гуртожитку. Для мене це — дуже цікава газета. І корисна: наприклад, першокурсники можуть дізнаватися більше
про університет, наукову роботу, потім долучатись до неї. Газета пише і про
наукові дослідження, і про різних видатних осіб, є і дозвілля, анекдоти; також
мені подобається дизайн, кольорова обкладинка. А ось не вистачає цікавинок,
задач, інформації про нові відкриття.
Василина Гриців, магістрантка Інституту права та психології:

„Хочеться змін у дизайні“
Моє перше знайомство з газетою відбулось, коли я тільки збиралася вступати в Політех, — це був спецвипуск про умови
вступу і спеціальності. Потім часто бачила газету в гуртожитку, там її примірники можна взяти при вході. Хотілось би бачити в „Аудиторії“ більше анонсів конференцій, інформації
про зміни в університеті, в його керівництві, про цікаві заходи,
КВН. Також — зміни у дизайні, можливо, кольорові сторінки усередині, і, крім
сухої інформації, більше зображень, але не таких однотипних фото, як є зараз.
Олег Блажків, студент-спеціаліст Інституту архітектури:

„Газета потрібна університету“
Про газету знаю, десь раз на місяць читаю її. Цікавлять мене
події, різні заходи в університеті; також спорт і особливо
опитування — думки студентів. Мої одногрупники теж читають „Аудиторію“. Думаю, газета потрібна: університет великий, без такого ЗМІ не всі знатимуть, що тут відбувається.
Анастасія Орлова, магістранти Інституту права та психології:

„Не знала про таке видання“
Вперше чую про таке видання. У студентській газеті мені цікаво було б читати про викладачів, про їхні взаємини зі студентами — тобто більш людський, а не тільки професійний,
аспект. Також — про Львів, зокрема про маловідомі цікаві
місця, і, може, щось пов’язане з моєю спеціальністю — управління навчальним закладом: як стати управлінцем, поліпшити свою кваліфікацію і т.п.
Іванна Дронюк, доцент кафедри автоматизованих систем
управління Львівської політехніки:

„Бракує електронного варіанта“
Читаю газету, коли приносять до нас на кафедру або коли знаю,
що там є цікава для мене стаття. Це матеріали про колег з Політехніки або про визначних людей. В основному газета висвітлює життя університету. Без сумніву, вона потрібна. Бракує хіба
електронного варіанта: щоб це був сайт новин, з оперативною
інформацією, бо живемо нині більше в онлайні. Думаю, тоді читали б більше.
Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА
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науковий конгрес

Сучасні напрями в хімії, біології,
фармації та біотехнології

29

вересня — 2 жовтня Львівська політехніка приймала учасників міжнародного наукового конгресу „Сучасні напрями в хімії, біології, фармації та біотехнології“, на якому головував лауреат Нобелівської
премії в галузі хімії професор Корнельського університету (США), доктор гоноріс кауза ЛНУ ім. І. Франка
Роалд Гоффман.

Світовий досвід — молоді
В роботі конгресу взяли участь
близько 200 науковців зі США,
Швейцарії, Польщі, Німеччини,
Литви, Болгарії та України, а також
народний депутат України, доктор
економічних наук Михайло Довбенко. Їх привітали начальник НДЧ
Львівської політехніки Лілія Жук,
директор Інституту органічної хі-

мії НАН України
Віталій Кальченко,
проректор з наукової роботи ЛНУ
ім. І. Франка Роман
Гладишевський та
завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації
та біотехнології ІХХТ професор Володимир Новіков.

Як відзначила
у своєму вітанні Лілія Жук, Львівська
політехніка пишається своїми традиціями, історією
і сьогоденням. В її
інститутах працює
багато давніх наукових шкіл, інтенсивно створюються
нові. Особливу роль
у сучасному науковому світі відіграє
хімія, хімічні технології та біотехнологія. Тож не
дивно, що ІХХТ є одним із лідерів
Закінчення на 4 с. m

на обкладинці

Час допомогти своїй державі

— Багато хлопців роблять навпаки —
намагаються потрапити на стаціонар,
щоб оминути армію і, відповідно, війну.
— Кожен робить так, як вважає, вирішує, що йому потрібно. Моє переконання — тепер кожен повинен

служити в армії, щоб у такий потрібний час допомогти своїй державі. Чи
мені не страшно? З одного боку, ні.
З іншого — якщо зовсім нема страху, то не усвідомлюєш тієї ситуації,
що є. Але цей страх перемагає інше
і коли опиняєшся в екстремальних
умовах, про страх не думаєш, а мусиш приймати рішення і швидко та
безпомилково діяти.

| Світлина Ірини Мартин

Це не гучні пустопорожні й пафосні
слова. Їх сказав твій ровесник Назар
Клочко, який дотримується того, що
каже. Сьогодні цей хлопець міг би
сидіти поруч із тобою за партою, перебігати з однієї аудиторії в іншу,
шукати потрібний корпус, поспішати встигнути на пару. Але він обрав
інший шлях — свідомо і самостійно. Після закінчення ліцею комп’ютерних технологій, де здобув фах
оператора з обробки інформації та
програмного забезпечення, вирішив
стати правником. Склав ЗНО, подав
документи до Львівської політехніки
в ІНПП, але… на заочну форму.
— Рік тому почалася війна. Я знав,
що мушу йти в армію, тому що такий
час, тому що треба. Але й навчання не
хотілося відкладати на кілька років,
бо не знаєш, коли то все закінчиться, а хочеться якогось розвитку, щоб
згодом реалізуватися як фахівець, —
пояснює Назар свій вибір.

Після вступу до Політехніки Назар Клочко пішов до контрактної
армії, наразі на три роки. Спочатку
кілька місяців перебував у навчальному центрі в Черкасах, після цього його перевели до Прикордонної
комендатури швидкого реагування
у м. Великі Мости.
— Там вчать різних тактик,
стрільби, як виходити з тієї чи іншої
ситуації. Їздимо на полігон, маємо
заняття в лісі. Словом, нас вчать,
якими треба бути на війні. Армія —
це певна школа життя, щось нове,
зрештою, самостійність від батьків, — роздумує юнак.
— А коли встигаєш вчитися?
— Вечорами. Після 20-ї години вже
можу сідати за підручники. Вчуся
фактично щодня, тому часу на це не
бракує.
З другокурсником Назаром Клочком я познайомилася сонячного вересневого дня на території університету. Хлопець у камуфляжній формі
поспішав на іспит. Згодом нам вдалося порозмовляти. А вже за кілька
годин Назар був там, де готують до
війни.
Ірина МАРТИН
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Сучасні напрями в хімії,
біології, фармації
та біотехнології

У Львівській політехніці запрацював Міжнародний центр освіти.
Новий структурний підрозділ,
створений на базі відділу міжнародних зв’язків, має активізувати міжнародну мобільність
студентів і викладачів вишу,
зокрема завдяки участі в програмі Еразмус+, поширенню інформації про відповідні програми.
Керівником Центру є професор
ІНЕМ Ігор Олексів.

| Світлина Катерини Гречин

науковий конгрес

m Закінчення. Початок на 3 с.

І науковець, і лірик

в університеті за кількістю докторів
наук і професорів, виграних грантів
та проведених міжнародних конференцій.
У перший день роботи на пленарному засіданні з доповідями виступили професори Роалд Гоффман
та Віталій Кальченко. Науковці поділилися своїми науковими доробками. Великий інтерес в учасників
конгресу викликала доповідь про
новий напрям у молекулярній хімії, створення каліксаренів нового
покоління. Завдяки розвитку цього
напряму можна буде очистити наше
довкілля від радіонуклідів та радіоактивних елементів і перетворити
Чорнобильську зону відчуження
в один із найчарівніших куточків
України. На конгресі мова також
ішла про органічний синтез нових
біологічно активних сполук, адже
дослідженням безпечності ліків для
людини і довкілля займається багато
вишів України.
У ході роботи міжнародного наукового конгресу відбувся круглий
стіл на тему: „Біорегулятори рослин і гумінові речовини“, на якому
науковці дискутували про вдосконалення й ефективність біорегуляторів
в агробіотехнологіях.
Конгрес зібрав багато молодих
науковців, які мали змогу перейняти
досвід від своїх старших колег — великих учених світу.

Цікаво, що американський хімік
Роалд Гоффман народився у Золочеві на Львівщині. Та й Львівська
політехніка йому теж не чужа: тут
здобув фах інженера його батько.
Він є членом НАН США, Американської асоціації фундаментальних
наук, Міжнародної академії квантово-молекулярних досліджень, Американського фізичного товариства.
А ще — почесний доктор Королівського технологічного інституту
в Швеції і Єльського університету.
Знаний Роалд Гоффман і як поет, та
філософ: є автором 5 поетичних збірок, 114 окремо надрукованих поем
і 3 театральних п’єс.
Тож не дивно, що саме він відкрив роботу міжнародного наукового конгресу науково-публічною
лекцією на тему: „Хімічна уява під
час роботи в особливо жорстких
місцях“, а наступного дня у великій
актовій залі першого навчального
корпусу прочитав лекцію „Основні
хімічні акценти: три погляди науки
у культурі“ для обдарованої молоді,
студентів, аспірантів, науковців та
викладачів. Лекцію професора зі світовим іменем „Protochemistries are
a Bridge“ („Протохімія як місток“)
мали можливість послухати також
науковці і творча молодь Франкового університету.
Катерина ГРЕЧИН

Перспективи співпраці з вишами
Південної Кореї. Про це говорили під час візиту до Львівської
політехніки Надзвичайного
і Повноважного посла Республіки Корея Сол Кьон Хуна. Проректор з міжнародних зв’язків
Політехніки Юрій Рашкевич
розповів гостеві про напрями освітньої і науково-дослідницької
діяльності університету, а дипломат запропонував підготувати
пропозиції щодо налагодження
співпраці між Політехнікою й вишами Південної Кореї, інформує
прес-служба університету.
„Арх[Ів]“ — новий студентський
архітектурний клуб. У клубі
планують організовувати лекції,
воркшопи, дискусії. Студенти ділитимуться навичками в різних
напрямах, як АП, візуалізація,
рисунок, ін, сподіваються також
залучати авторитетних фахівців, поінформував ініціатор
створення клубу студент ІАРХ
Богдан Думіч.
Українські виші — вперше у рейтингу Times. Це — КНУ ім. Шевченка та Харківський університет
ім. Каразіна (позиції від 601 до
800). Першу позицію посів
Каліфорнійський технологічний
інститут (США). Рейтинг Times
Higher Education World University
Rankings 2015/16 оцінює виші на
основі даних про викладання,
дослідження, трансфер знань
і міжнародні перспективи.
А в іншому поважному рейтингу — QS World University Rankings
2015/16 — шість наших вишів: крім
згаданих, також КПІ, ДонНУ, ХПІ,
Сумський державний університет. Очолив список Масачусетський технологічний університет. Традиційно у рейтингах
лідирують виші США та Британії.
За інформацією інформагенцій, МОН
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роборейс

У Львові стартували
змагання з робототехніки
М
іжнародні змагання з робототехніки стартували
2 жовтня на стадіоні „Арена-Львів“, де саме відбувалась одна з найбільших ІТ-подій України — Lviv IT
Arena 2015, а також виставка технологій і новинок
IT-індустрії Hi-Tech Expo. Змагання у Львові — а це
був перший етап — організувала Львівська політехніка, далі естафету переймає Лодзь і Мінськ. Одна
з команд університету посіла друге місце, а от золото
і кубок Політехніки повезли до Білорусії.

все відповідно до траси.
Перед цими змаганнями нам довелось в одній
з машин замінити двигун,
який згорів на перегонах
в Одесі. Також ми використовуємо саморобні
датчики: це дозволяє забезпечити більшу частоту зчитування інформації (такі датчики, до речі,
досить дорогі), а якщо
робот швидше зчитує —
швидше реагує, — пояснює третьокурсник ІТРЕ
Ігор Андруневчин.
— У нас є чотири машини, три з яких розробили самостійно. Вони
мають різні габарити: маленька швидко рухається
і об’їжджає інші роботи,
а великі є своєрідними пе-

| Світлини Ірини Шутки

У першому етапі взяли
участь 20 команд з України та Білорусії. Три — зі
Львівської політехніки:
це вихованці гуртка робототехніки, що працює під
керівництвом доцента кафедри фотоніки Василя Татарина. Одна з команд —
„Фотоніка“ — має досвід:
цьогоріч хлопці, наприклад, були на змаганнях
у Мінську (на жаль, тоді
роботи вийшли з ладу),
в Одесі (де посіли друге
місце місце). Перед стартом розповіли про своїх
роботів і підготовку до
змагань.
— Основна складність — налаштувати
датчики, підібрати алгоритм і розрахувати

SSПереможці першого етапу змагань у Львові

SSНа старті

решкодами для конкурентів. Сьогодні у змаганнях
братимуть участь два наші
роботи, алгоритм яких підходить для цього типу траси, з прямокутними поворотами, — каже п’ятикурсник ІКТА Юрій Бішко, який
виступає за „Фотоніку“.
Перед перегонами —
традиційна метушня: тестування роботів, траси
(а це була навчально-тренувальна траса кафедри
фотоніки Політехніки),
сертифікація. Врешті до

відбіркових заїздів готовими виявились 11 роботів.
Машини мали якнайшвидше здолати 10 кіл. Шість
лідерів вийшли у фінал, де
вже було 15 кіл. Перемогла
команда з Білорусії SRS,
яку репрезентує Дмитро
Скліпус, відзначили і робота його дружини — Вероніки (Fresh). Для подружжя
Скліпусів робототехніка
трохи більше, ніж хобі.
Програмісти з Бреста вже
кілька років займаються
роборейсом, популяризують і допомагають організовувати змагання не лише
у своїй країні, але і в сусідніх Польщі, Литві, Україні.
Переможці отримали дипломи, медалі, подарунки
від Політехніки. А SRS —
ще й Кубок Львівської політехніки та подарунки від
ТзОВ „Ерікполь“; їх вручив директор ІТ-компанії
Орест Коссак.
Робототехніка стає
дедалі популярнішою, зазначив, вітаючи учасників
змагань в.о. ректора Політехніки Дмитро Федасюк.
А головний натхненник
змагань Василь Татарин загалом задоволений активністю, роботою студентів,
які відвідують гурток робототехніки у Політехніці.
Ірина ШУТКА
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Закордонна співпраця молодих учених
А
спірант кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій ІТРЕ Денис Невінський та асистент кафедри хімічної інженерії ІХХТ Олександр Іващук взяли участь у роботі 10-тої
Міжнародної конференції Young scientists towards the challenges of
modern technology („Молоді вчені для змін сучасної технології“),
що відбувалась у Варшавському політехнічному університеті
(Польща) з 20 до 24 вересня.

Олександр Іващук отримав нагороду за найкращу презентацію в секції Nanotechnology and
Materials & Chemistry and Pharmacy
(„Нанотехнології і матеріали
та Хімія і фармація“) з доповіддю The oxidation of cyclohexane
in the presence of catalytic
multicomponent systems based on
cobalt naphthenate („Окислення
циклогексану в присутності багатокомпонентних каталітичних
систем на основі нафтенату кобальту“). Денис Невінський представив презентацію на тему Four
channel surface-plasmon-polariton
splitter and adder („Чотириканаль-

ний сплітер і суматор на поверхневих плазмонполяритонах“)
На конференції побували молоді науковці з багатьох країн світу,
пленарні лекції вели відомі вчені
з університетів Сан-Паулу, Каталонії, Австралійського технічного
університету. Працювало багато
секцій, у яких обговорювали актуальні фахові проблеми, ділилися
досвідом нових наукових розробок
і впроваджень, зокрема йшлося про
використання сонячної енергії.
Організаторами конференції
є польська громадська організація
„Фундація молодих науковців“,
президентом якої є Артур Бади-

да, та Рада докторантів Варшавської політехніки, яку очолює Анна
Гайєр. Молодих науковців Львівської політехніки запросили на
конференцію у рамках тристоронньої угоди, яка понад чотири місяці
діє між згадуваними організаціями
та Радою молодих учених нашого
університету. У межах тієї співпраці наприкінці листопада у Львівській політехніці відбудеться вже
традиційний п’ятий Міжнародний
науковий форум Litteris et Artibus.
Ірина МАРТИН

перекваліфікація

Інтернет-маркетинг для військових

В

ІПДО 30 осіб розпочали навчатися на курсах перепідготовки офіцерів запасу ЗСУ та їхніх сімей за програмою „Інтернет-маркетинг. Розвиток бізнесу
в інтернеті“, а 14 військових медиків — опановувати фахову англійську за стандартами НАТО. Усе це — завдяки проекту „Україна — Норвегія“, що діє в Україні з 2003 року. Відповідно до нього, в 11-ти навчальних закладах західного та
центрального регіонів діють курси перепідготовки за спеціальністю, що найбільше затребувана на ринку праці.
рекламувати і просувати продукт), управління
проектами (тут вчитимуть

| Світлина Ірини Мартин

За аналізом, який в ІПДО
провели спільно з міським
центром зайнятості, на
сьогодні у західному регіоні найбільше розвиваються
ІТ-спеціальності, а також
туристична галузь. Тому
вирішили започаткувати
у Політехніці такий курс,
який об’єднуватиме ці дві
галузі, — „Інтернет-маркетинг. Розвиток бізнесу
в інтернеті“.
До навчальної програми ввійшли дисципліни
трьох блоків: сайт і його
контент (створення сайту
і його наповнення), маркетинг (слухачі вчитимуться

створювати і здійснювати бізнес-план), іноземна
мова (блок поділений на

дві частини — англійська
для бізнесу й англійська
для військових медиків за
стандартами НАТО, останньої навчатимуть на базі
шпиталю для прикордонних військ). Заняття відбуваються у пообідній час
упродовж трьох місяців. До
навчального процесу, крім
лекційних занять, входить
робота у динамічних групах, а також соціальний
супровід. Про ці та інші
особливості навчального
процесу курсантам розповіла заступник декана
післядипломної освіти
Мар’яна Захарчук. Учасників курсів привітав проректор з науково-педагогічної
роботи університету Олег
Давидчак, а також заступник директора ІПДО Роман Квіт.
Ірина МАРТИН
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кафедра

Маємо цікаві розробки й амбітні плани
рофесор Зіновій Стоцько
багато років очолював
Інститут інженерної механіки
та транспорту. Нині, коли ці
обов’язки передав молодому
колезі, має можливість більше
уваги приділити кафедрі проектування та експлуатації машин,
якою теж керує вже чимало літ.

Розробки є, та нема
кому впроваджувати
їх у виробництво
Отой запал, постійна потреба бути
на вістрі життя, не дають йому
і нині жити спокійно. І хоча левову
частку часу займає організаційна
робота на кафедрі, та життєва потреба дбати про наукові здобутки
кафедри, незважаючи на дуже непростий час у суспільстві, а тим
паче в науці, змушує його рухатися
вперед та спонукає до такого темпу
і його колег.
На кафедрі проектування та експлуатації машин працюють над науковими розробками індивідуально
чи разом із колегами. Так, нещодавно виконали госпдоговірну роботу
для приватного підприємства на
Львівщині, пов’язану з виробництвом енергоощадних технологій,
зокрема альтернативного палива.
Добрі стосунки мають із заводом
„Електронпобутприлад“, для якого спроектували і виготовили мотор-редуктор.
На жаль, вважає очільник кафедри, працюючи над темами для
приватних підприємств, змушені
обмежуватися конструкторськими
розробками, бо є труднощі з виробничою базою: бракує фахівців і робітників, які б їх втілювали, зокрема
у металі.
— Зіновію Антоновичу, Ваші науковці
„творять“ лише на замовлення?
— Коли йдеться про проектно-конструкторські розробки, то спочатку
вивчаємо проблеми виробництва,
потім допомагаємо йому їх розв’язати. Такі розробки є „живі“, цікаві. В коридорі нашої кафедри є дуже
багато світлин, на яких зображені
машини, що ми спроектували, виготовили в себе і впровадили у виробництво. Та це радше приємна

| Світлина Катерини Гречин

П

історія. На жаль, нині ми самі змушені шукати замовника (багато фірм
використовують зарубіжні технології й обладнання), а от колись вони
шукали нас.

За комплексними
тематиками — майбутнє
— Нині дуже актуально розвивати комплексні теми, — говорить Зіновій Антонович. — І ми
це активно використовуємо, адже
кожна кафедра має чимало цікавих
ідей, які самотужки не завжди може
вирішити. Зокрема, ми об’єдналися
для спільних наукових розробок —
удосконалення суперконденсаторів
і їх впровадження у промисловість
з кафедрою прикладної фізики і наноматеріалознавства (завідувач кафедри професор Іван Григорчак).
Акумулятори разом із суперкондесаторами дають дуже позитивний
ефект, тому ми хотіли б, щоб промисловці залучали до цієї роботи
нашу науку, щоб ми мали нарешті
своє, українське, виробництво суперконденсаторів. Зараз думаємо
над впровадженням наших спільних доробків. Мали велику надію
на „Електронтранс“ — спільне
українсько-німецьке підприємство
концерну „Електрон“, адже їм дуже
потрібні накопичувачі електроенергії. Однак їх проектування та
виготовлення наразі залишається
на рівні розмов, бо українським виробникам через фінансові проблеми нині дешевше купувати китайські. Та ми не втрачаємо надії і далі

шукаємо тих, хто втілив би наші
розробки в життя. Ми готові робити
серйозні речі, бо є потужний науковий потенціал. Маю надію, що,
об’єднавшись з фізиками і хіміками,
зможемо створювати конкурентоспроможні технології. До слова,
у Політехніці багато кафедр мають
цікаві, оригінальні розробки, які,
на жаль, через брак фінансування
залишаються на папері і їх не можна
довести до впровадження.

„Горизонт-2020“ дає надію
Нині на кафедрі обирають тематику
для участі у міжнародній програмі
„Горизонт-2020“, шукають потужних зарубіжних партнерів. Одним
із них є Жешівська політехніка, для
якої нещодавно виконали солідне
замовлення.
— Завдяки співпраці із Жешівською політехнікою вдалося вийти
на польських бізнесменів, побувати
на їхніх підприємствах, — продовжує мій співрозмовник. — Вони також зацікавлені у нашій співпраці,
справа йде до підписання госпдоговорів, хоча це, зазвичай, тривалий
процес. Приємно, що коло таких
людей постійно розширюється.
Наші викладачі теж постійно бувають на виробництві, шукають
потенційних інвесторів. Мусимо
дбати про зв’язок науки з виробництвом, інакше перетворимося на
звичайну школу.
— Що плануєте на найближчий час?
— Співпрацюватимемо й надалі із Жешівською політехнікою.
Плануємо розгорнути тісніші
контакти з підприємствами Львівщини. Підтримуємо зв’язок з українсько-польським товариством,
яке допомагає шукати замовників
у Польщі, зокрема й серед підприємств оборонної промисловості.
Дуже ціную такі контакти. Часто
буваю на різних підприємствах, намагаюся й далі розширювати коло
своїх потенційних замовників, серед яких — і приватні підприємці. І,
звичайно, мрію про той час, коли
наука буде гідно пошанована на
своїй батьківщині.
Катерина ГРЕЧИН
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В

продовж вересня студенти ІНЕМ слухали лекції з ділової психології колишнього генерального
директора Міжнародного інституту менеджменту, що в Києві, магістра соціальної роботи,
викладача курсу „Основи менеджменту“ в Школі охорони здоров’я Києво-Могилянської академії,
професора Українського вільного університету Андрія Масюка

Знання з ділової психології
гарантують успіх у роботі

— Чому важливо мати
знання з ділової психології?
— Ця наука вирішує питання характеристик людини, необхідних у роботі. Можна зауважити, що
з розвитком суспільства
ці характеристики змінюються. Скажімо, коли
з економіки м’язів людство переходить до економіки серця, а згодом —
до економіки інформації
та знань, як це свого часу
було у США, то психологія
змінюється, і людина вже
по-іншому бере участь
у суспільних процесах,
по-іншому провадить
менеджмент, управління
тощо. Ділова психологія
розглядає участь людини
в економіці, характеризує
її риси, необхідні для розвитку різних суспільних
процесів, визначає, що її
мотивує і, відповідно, яке
повинно бути лідерство
і менеджмент.
Скажу про два моменти, які свого часу змусили мене зрозуміти, як
в Україні працює система

го досягаємо, то маємо
найбільш здорову психологічну позицію, можемо успішно працювати
у дуже різних умовах.

| Світлина Ірини Мартин

Андрій Масюк народився
у Яворові на Львівщині.
Його раннє дитинство
минуло у німецькому таборі для біженців, потім
з батьками переїхав до
США, де навчався, а згодом і викладав, а наприкінці 90-х років почав
працювати в Україні за
кількома напрямами —
психологія, фінанси і менеджмент, хімічна інженерія. А до Політехніки
приїхав із лекціями з ділової психології.

відносин „людина—суспільство“. Одного разу,
коли я летів до Львова,
у літаку коло мене сидів
американець, власник
міжнародної фірми. Він
летів сюди, щоб зустрітися з програмістами, яких
заочно найняв на роботу
і був дуже задоволений
їхньою працею. І другий
момент — знаю, що тут,
в Україні, неможливо
влаштуватися на роботу
без блату, без знайомств,
чиїхось рекомендацій.
Я запитав ваших студентів: чи ви готуєтеся до
праці за протекцією, а чи
лише покладатиметеся на
свої здібності, таланти,
освітні надбання? Ніхто
твердо не сказав „так“ або
„ні“. Це болюче питання
для України. Але… Якщо
людина сподівається, що
влаштується за знайомством, за блатом, то вона
трохи по-іншому налаштована на свою роботу
і має інші вимоги до себе,
ніж коли впевнена, що

володіє всіма кваліфікаційними здібностями, аби
працювати і заробляти,
отримувати задоволення
від своєї роботи.
— Які питання обговорювали на лекціях?
— Цей курс зазвичай вивчають за підручником
Томаса Гарріса „Я окей —
ти окей“. У ньому власне
є відповідь для тих, хто
потребує надійних фактів, щоб зрозуміти, як
працює наша свідомість,
чому ми в конкретних випадках чинимо так, а не
інакше. Трансактний аналіз дає відповідь людині,
яка зорієнтована на зміни. Така людина реалістична, адже розуміє, що
вона відповідальна за те,
що відбуватиметься завтра, незалежно від того,
що було вчора. Домогтися позиції „я окей — ти
окей“ — нелегко. До того
треба дійти. Як? Про це
ми говорили на наших зустрічах. Однак коли цьо-

— Якими рисами слід володіти, щоб бути на такій
позиції?
— Мусить бути певна свідомість, що ми в голові
маємо так звані записи зі
свого дитинства — те, що
нам говорили батьки, що
нас вчили вдома, в школі, як виховували. Багато
експериментів підтверджують, що ми не лише
пам’ятаємо, а постійно
наново переживаємо це
все, коли згадуємо. У дорослому віці ми перевіряємо ці так звані записи і вирішуємо, чи вони
актуальні нам, а чи треба
їх змінити, відмовитися від них. Щоб на таке
спромогтися в дорослому віці, у дитинстві треба
мати творчу волю. Тобто
дорослі мусять відпустити дитину — дати їй волю
бавитися, мріяти, вибирати. А коли треба, то
і контролювати. Тому що
зріла людина — це людина, яка вміє прогнозувати, має власне бачення,
аналізує, перевіряє все,
керуючись своїм вихованням чи навчанням. Це
постійний шлях, над яким
треба працювати. І мусимо усвідомлювати, що
постійно треба працювати над собою. Якщо цього дотримуємося, то нам
легко вирішити, від чогось відмовлятися з того,
що отримали свого часу.
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Бо якщо не хочемо змін,
то залишимося застиглими внутрішньо.
— Чи у прагненні до змін
є вікові обмеження?
— Абсолютно ні. Чи ви би
хотіли працювати з людиною, яка має заморожені
опінії? Яка не хоче вислухати чи не приймає інших
думок? У такому разі не
розвиватиметься жодна
співпраця. Ми всі повинні

працювати, розвиватися,
будувати. Командна система менеджменту „я начальник — ти дурак“ може
спрацювати хіба що на
рівні копання ровів, але
аж ніяк не актуальна там,
де застосовують знання.
— Що, на Ваш погляд, найбільше допомагає українцям, а що заважає?
— І в одному, і в другому — те, що у вихованні

СТУДІЇ
дитини часто беруть активну участь дідусі-бабусі. У перші роки життя дитини ці люди дуже
важливі. Особливо коли
батьки зайняті. Це орієнтує дитину на важливість родини і має свій
позитив. А негатив —
коли важливість родини
конфліктує з важливістю
певних державотворчих
засад, тобто коли згодом
ми все перетягуємо на
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родину, що сприяє створенню кланів. І не розуміємо, що ці поняття
не конфліктні, що коли
працюємо для держави,
то і родині буде краще.
У такому разі бракує бачення синергії між здоровою родиною, стосунками у ній і будуванням
держави.
Розмовляла
Ірина МАРТИН

фотофакт

З часу випуску минуло п’ятдесят літ

У

вересні випускники факультету автоматики Львівської
політехніки вкотре зустрілися
коло сходів головного корпусу, де колись цвіла агава. З часу
їхнього випуску минуло 50 літ…

| Світлина Катерини Гречин

Почалося все з того, що по закінченні інституту Василь Валько і В’ячеслав Дідікаєв за скеруванням три роки
працювали в Астрахані. Через тугу за
домом Василь часто писав листи своїм однокурсникам, але ті відповідали

лишень зрідка. Справі зарадив В’ячеслав: він написав великого листа,
розрізав його і розіслав адресатам,
мовляв, зустрінемося і прочитаємо,
про що в ньому йдеться. Так вперше
змусили всіх зустрітися.
— Ми довго йшли до цього урочистого моменту, — говорить Василь Валько. — На жаль, приїхало
наполовину менше людей з Бреста,
Вінниці, Києва, Тернополя, Львова і області. З трьох груп зібралося
лише 26 осіб (в кожній було близько

30 студентів). Раділи, що могли ще
зустрітися. Відвідали Актову залу
головного корпусу, поділилися спогадами про роки навчання, колишні
здобутки і колег, яких уже не було
з нами, побували на Янівському
і Личаківському цвинтарях, де спочивають наші товариші. Тепер, за бажанням, зустрічатимемося щороку
малими групами, адже роки беруть
своє.
К. Г.
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у фокусі

Дуальна система: кваліфікований
фахівець і збалансований ринок праці
П
роблема працевлаштування після завершення навчання, мабуть,
чи не найболючіша для української молоді. З одного боку, дипломований фахівець зіштовхується з найпоширенішою вимогою роботодавця — досвід роботи не менше 3 — 5 років, а з іншого — навіть знайшовши місце праці, з’ясовує, що теоретичних університетських знань
і мінімального досвіду з літніх навчальних практик недостатньо. Тож
доводиться інтенсивно вчитися вже безпосередньо на підприємстві,
а часто й переучуватися чи — шукати роботу не за фахом.

Обговорюючи реформування освіти
в нашій країні, фахівці сходяться на
думці, що доброю практикою у підготовці високопрофесійних спеціалістів у вищих навчальних закладах
усіх рівнів акредитації було б запровадження дуальної системи за прикладом Німеччини.
Поняття „дуальна система“ вперше запровадили в Німеччині в середині 60-х років минулого століття на
позначення нової форми організації
професійного навчання, яка надалі
отримала поширення і в інших німецькомовних країнах. Цей досвід
повторила Канада і багато країн Європи — Австрія, Швейцарія та інші.
У радянську систему теж потрапили
деякі елементи такої освіти — заводи-ВТУЗи, навчання в яких передбачало паралельну роботу на підприємстві.
Головна мета дуальної системи
освіти полягає у співпраці навчальних закладів і підприємств. Це подвійна вигода, оскільки компанії
потребують кваліфікованих кадрів,
а випускники вишів — гарантію робочих місць. За системою дуальної
освіти, підприємство часто бере на
себе витрати на навчання студента
(інколи ще й виплачує стипендію),
забезпечує місце стажування, „виховуючи“ працівника під свої вимоги. А студент натомість зобов’язаний після закінчення університету почати свою трудову діяльність
саме на цьому підприємстві. Тож
такі фірми інвестують у власне
майбутнє.
Дуальна система освіти дає можливість студентам разом із базовими
теоретичними знаннями отримувати практичні навики, працюючи за
спеціальністю на підприємстві чи
в установі. Перевага ще й у тому, що
на семінарських заняттях обговорю-

ють конкретні практичні ситуації,
що виникають на підприємствах, де
стажуються студенти. Також тему
дипломної роботи студенти узгоджують із майбутнім роботодавцем.
Це теж подвійна користь: зробивши наукову роботу, студент зможе
захистити диплом, а також бути
впевненим, що його напрацювання
втілять у життя.
Крім доброї підготовки фахівців, дуальна система забезпечує
рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці.
Така співпраця передбачає підготовку саме тієї кількості фахів-

ців, із відповідною якістю знань та
вмінь, яку в той момент потребує
ринок праці.
Як наголошують дослідники цього
питання, подібна система підготовки
фахівців можлива в Україні за умови,
що очільники підприємств усвідомлять пряму залежність між прибутком
і кваліфікованими кадрами.
Варто зазначити, що в Україні
частково вже відбувається розвиток
основоположних принципів дуальної системи навчання. Прикладом
є співробітництво компанії „Київстар“ і Київського національного
інституту інформаційних технологій. Серед студентів 2–5 курсів
проводять олімпіади, переможці
яких уже в період навчання отримують робоче місце у фірмі та можуть
поєднувати роботу і навчання. Фірма забезпечує переможців не лише
робочим місцем, а й базою для наукових та практичних досліджень
і розробок.

думки студентів
Четвертокурсник Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Олександр
Николяк:

Магістр першого року навчання Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної
техніки Олександр Чижиков:

Можливість встигати
за технічним
прогресом

Мотивація і добра
підготовка

— Вважаю, що дуальна освіта про— Багато студентів вже з третьо- сто необхідна. І її варто запроваго курсу починають пропускати джувати, як у Львівській політехніці,
пари, бо влаштовуються на робо- так і по всіх вишах України. Практу. На жаль, у більшості випадків тика провідних країн показує, що
робота навіть близько не за спе- освіта тісно пов’язана з економікою.
ціальністю. Знаю, що в Німеччи- Тобто в тих країнах, де економіка
ні таке явище, як дуальна освіта на найвищому рівні, застосовують
поширене досить давно, можливо дуальну освіту. Студенти паралельсаме тому в їхніх спеціалістів та- но з навчанням отримують базові
кий високий рівень знань. Адже знання через постійну практику, за
переважно знання, з якими сту- яку їм ще й платять. Тобто студенти
денти виходять з університету, мотивовані вчитися, бо без теоревже не актуальні в реальній ро- тичних знань вони не будуть знати
боті. Дуальна освіта допоможе те, що потрібно для практики. Після
студентам встигати за технічним закінчення університету такий фапрогресом, який розвивається хівець відповідає потребам ринку.
надзвичайно швидко.
Сторінку підготувала Наталія ПАВЛИШИН
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екуменічний соціальний тиждень

Освіта задля змін — через зміни в освіті

Ч

| Світлина Ірини Шутки

и може освіта стати двигуном розвитку держави, чи готові до цього наші університети і школи, якщо самі не зміняться, — про це говорили 30 вересня —
3 жовтня на VIII Екуменічному соціальному тижні під назвою „Освіта задля змін:
духовність та інновації“. Якщо осінній Львів уже складно уявити без ЕСТ, то
ЕСТ — без активної участі львівських політехніків: науковці дискутують, студенти волонтерять (передовсім кафедра соціології та соціальної роботи), а Політехніка гостинно відчиняє двері для актуального суспільного форуму.

Цьогоріч увагу зосередили на таких питаннях, як
реформування вищої освіти, діалог держави і громадян у цьому процесі,
запровадження європейських стандартів в освіті
та християнські цінності,
підготовка богословів, інклюзивна освіта для дітей
з особливими потребами.
Чому саме освітнє питання, пояснила координатор
ЕСТ Ірина Кітура:
— Щороку обираємо
тему для форуму, радячись
з експертною радою, оргкомітетом, нашими партнерами і співорганізаторами.
Щодо цьогорічної — активно дискутували, адже
в країні йде війна, і багато
говорять про примирення,
вирішення кризових питань, але ми дійшли висновку, що в час війни важливо швидко реформувати
ті сфери, які в нас у стані занепаду. І одна з них — освіта. Маємо швидко змінити
стан справ у вищій освіті,
її якість, скеровувати її

більше в морально-етичне
русло, внести в цей процес
духовний аспект. Як вже
казали наші учасники, маємо розглядати освіту не
просто як передачу знання,
а й з точки зору формування людини, особистості.
Відкриття ЕСТ відбулося у головному корпусі
Політехніки. Розпочали
з екуменічної молитви за
єдність християн, хвилиною мовчання вшанували пам’ять померлих на
Майдані та сході України.
Відкриваючи академічну
конференцію, модератор, перший проректор
Українського католицького університету Тарас
Добко висловив вдячність
„тисячам воїнів, медиків,
журналістів, волонтерів,
завдяки яким ми маємо
розкіш цієї інтелектуальної праці під львівським
мирним небом“. Від Політехніки гостей форуму привітав в.о. ректора Дмитро Федасюк. Він
наголосив, що в рефор-

муванні освіти важливим є діалог і об’єднання
зусиль церков, влади,
бізнесу, громадськості.
А заступник голови ЛОР
Валерій П’ятак слушно зауважив, що „говорити про
якісну освіту — це говорити про наше майбутнє“.
Що ж перешкоджає
реформуванню вищої
освіти, у своїй доповіді
спробував визначити Єгор
Стадний, директор Аналітичного центру CEDOS.
Виділив чинники зовнішні (війна, неузгодженість
дій владної коаліції, ін.)
та внутрішні (нерозуміння, зокрема освітянами,
інструментів реформ,
як-ось автономії, попит
суспільства на неякісну
освіту, брак інформації
тощо). На думку доповідача, ті університети (а їх
дуже мало, з десяток), які
мають стратегії розвитку,
розуміють суть нинішніх
реформ, будуть ставати
кращими, решта ж — хоч
прикро, навпаки. Якщо

деякі чинники нам не під
силу усунути (та ж війна
чи брак коштів), то скажімо, відкритість і доступність інформації та
її аналіз, вмотивованість
абітурієнтів у виборі фаху
та орієнтація студентів
не на диплом, а на знання як передумову доброї
роботи — реальні кроки
до поліпшення ситуації
у вищій школі.
Проблему якості освіти
порушив президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики
Тарас Фініков. Забезпечити
якість освіти, як зазначив,
можуть лише системи її
оцінки: внутрішні (в кожному виші), зовнішні (на
рівні держави), а також
співпраця з незалежними
міжнародними агентствами. Важливими є досвід
і практики інших країн,
партнерські стосунки між
викладачем і студентом,
а також нове розуміння
якості як саморегулюючого
процесу постійного поліпшення (а не як формальної
оцінки „згори“ раз на кілька років).
Серед активних учасників ЕСТ — політехніки,
зокрема директор МІОК
Ірина Ключковська, яка
доповідала про освіту
українського зарубіжжя,
асистенти кафедри соціології та соціальної роботи
Богдана Гурій і Тереза Фаласеніді. УКУ репрезентували президент Інституту
екуменічних студій Іван
Дацько, проректор Мирослав Маринович, КНУ
ім. Т. Шевченка — проректор Володимир Бугров.
Результатом кількаденної
роботи стане резолюція
до влади, ЗМІ, громадян
з рекомендаціями, хто і як
саме може впливати на
освітню галузь.
Ірина ШУТКА
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ювіляр

Гроші і бухгалтерія люблять тишу…

В

зяти інтерв’ю у проректора,
головного бухгалтера Львівської політехніки Анатолія Мороза було непросто. Пручався він
щиро, не заради кокетства. Мовляв, людина я не публічна, гроші,
як і бухгалтерія, люблять тишу…
Довелося включити „адміністративний ресурс“. Колеги переконали Анатолія Степановича, що
з нагоди ювілейної дати можна
зробити виняток…

Народився Анатолій Мороз 5 жовтня
1955 року у Хмельницьку. У звичайній робітничій сім’ї. Вчився добре,
хоча не був „круглим“ відмінником.
Та завжди був громадським активістом. На флоті відслужив три роки.
Служив на великому протичовновому
кораблі, що здолав тисячі миль морів
і океанів. Саме військовий корабель,
мабуть, є найкращою школою чоловічої дружби, надійності і вміння
працювати у команді. Анатолій був
старшиною команди міно-торпедного відділення. Трудовий шлях розпочав робітником на заводі „Катіон“.
1977 року вступив на інженерно-економічний факультет Хмельницького
технологічного інституту побутового обслуговування. Після завершення
навчання очолив профком студентів
та аспірантів. Згодом — заступник
головного бухгалтера і головний бухгалтер цього ж інституту.
У Міністерстві освіти і науки
звернули увагу на високу професійну підготовку головного бухгалтера
Мороза. Його не раз включали до міністерських комісій з перевірки фінансової діяльності різних вишів, зокрема і Львівської політехніки. Отже,
керівництво нашого університету
„відшукало“ його саме у міністерстві
і запросило до Львова. У листопаді 2016-го виповниться вже 25 років
його праці у Львівській політехніці.
Запитую ювіляра:
— Чи можна назвати роботу головного бухгалтера нервовою?
— Можна. Робота напружена, відповідальна. Треба швидко приймати
безпомилкові рішення. Але свої нерви
й емоції я навчився тримати у кулаці.
— А буває таке, що Ви підвищуєте голос на підлеглих?
— Намагаюся цього не робити. Треба
бути вимогливим, але справедливим.

Не даю підлеглим нереальних завдань. Якщо критикую, то сам-на-сам.
Вважаю неприпустимо у спілкуванні
з підлеглими допускати грубість, принижувати людську гідність…
— Один з викладачів пожартував: добра
у нас робота, якби ще студенти не заважали… Перефразовуючи можна сказати: добра у вас робота, якби контролюючі органи не перевіряли і не заважали…
— Останнім часом у контролюючих
органів визріває розуміння, що вони
є не каральними органами, а нашими
партнерами у дотриманні фінансової дисципліни, у наповненні державного бюджету всіх рівнів. Хоча
можуть виникати і конфліктні ситуації через неоднозначне тлумачення підзаконних актів. Нам вдалося
виграти кілька судів у Податкової
адміністрації.
— Новий Закон про вищу освіту передбачає широку автономію. Чи розширилася
фінансова автономія університетів?
— На жаль, ця автономія має більше
декларативний характер, реальної
фінансової автономії ми наразі не
відчули… Скажімо, дуже ускладнена
процедура друкування дипломів і студентських квитків власного зразка.
— Як Ви відпочиваєте, як підтримуєте належну фізичну форму?
— Намагаюся вирватися на природу,
а ще — люблю ігрові види спорту, які
найкраще знімають напругу. Коли
дозволяє час, граю з друзями у міні-футбол. А ще, признаюся, я затятий рибалка…

А що про Анатолія Мороза
люди кажуть?
Дмитро Федасюк, проректор з науково-педагогічної роботи: Насамперед хочу відзначити його жертовність, відданість Львівській
політехніці. Його робочий день починається о восьмій ранку — і до вечора.
Справжній фахівець своєї справи.
Володимир Крайовський, проректор з навчально-виробничої
роботи: Анатолій Степанович — це
уособлення фінансової стабільності
Львівської політехніки. Його талант
кризового менеджера яскраво проявився на початку 90-х років минулого століття.

Ігор Алєксєєв, завідувач кафедри фінансів Інституту економіки та
менеджменту: Як науковий керівник
дисертаційного дослідження, проведеного Анатолієм Степановичем,
можу засвідчити, що він проявив себе
як здібний дослідник. Сформувався як спеціаліст у галузі управління
взаємодією підприємств і вищих навчальних закладів в умовах ринкової
економіки. Можна по-доброму позаздрити його працездатності і наполегливості. Він і нині активно працює
на науковій і освітянській ниві, бере
участь у написанні монографій, навчальних підручників і посібників,
у викладацькій роботі на кафедрі обліку та аналізу нашого університету.
Юрій Бобало, ректор Львівської
політехніки: Я собі не можу уявити
Львівської політехніки без Анатолія
Степановича. Зараз багато університетів готують фінансистів, бухгалтерів. Але в усі часи керівники всіх
рівнів шукали не просто бухгалтера,
а доброго бухгалтера. А їх не так уже
й багато. Це — особливий склад розуму, особливі вдача і характер, стиль
життя. Важко переоцінити особисту
заслугу Анатолія Степановича (хоча
це заслуга всього колективу) в тому,
що наш університет стабільно, без
затримок виплачує зарплати, стипендії, різного роду доплати, преміальні,
відрядження тощо. Попри фінансову
скруту у країні нам вдається будувати, ремонтувати, поповнювати парк
комп’ютерів, закуповувати нове лабораторне обладнання… У нас немає
так званої подвійної бухгалтерії, наш
бюджет відкритий і прозорий.
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ,
прес-служба Львівської
політехніки
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пам’яті великого митрополита

коротко

Причастімося величного
духу і мудрого слова!

Документальний фільм „Битва за Україну“ отримав у США премію „Еммі“
у номінації „Найкраще висвітлення
термінових новин у новинному журналі“. Фільм розслідувального проекту
Frontline американського телеканалу
PBS зняв режисер Джеймс Джонс у лютому — квітні 2014 р.

Віра має бути провідним
світлом людини
Ви, що працюєте безпосередньо
над вихованням молоді, старайтеся
о просвічення їх розуму, але не менше про ублагороднення їхніх сердець. Давайте молоді таку просвіту,
котра би їх научила не лиш теорії,
але також і практики життя. Учіть їх
жити. Звертайте їх бажання і охоту до
того, що є підставою багацтва і сили
народної. Нехай вже молоді діти
учаться любити свою землю, нехай
учаться діти на ній працювати, нехай
будучі покоління візьмуть в свої руки
торгівлю і промисел, бо слабою завсіди є суспільність, що свого промислу
не має, убогою суспільність, в котрій
торгують чужинці. Не ся с успільність
щаслива і багата, котра численних має
теоретиків, але ся, котра в кожнім
напрямі сама собі вистарчає. Вироб
ляйте в молоді самостійність, індивідуальність, учіть їх на себе більше
числити, ніж на других, не оглядатися
на поміч правительства і краю, але
власною ініціативою дороблятися
самостійного биту.
В молодь, поручену вашій опіці, вщіпляйте сильні пересвідчення

християнські, учіть їх бути добрими
християнами. Показуйте їм, як віра
опирається на розум, дбайте о то,
щоби собі віру цінили, щоби її розуміли і щоби після неї жили. Пам’ятайте, що як моральність в життю,
так і в науці кожній віра має бути
провідним світлом чоловіка.
Бо коли дитина не привикне від
молодості до совісного сповнювання обов’язку, коли не привикне до
правости, легкодушно і безсовісно
буде колись чужими грішми розкидати. Нехай від молодости учаться
шанувати себе самих, нехай за встид
собі уважають всяке нарушення чужої
власності — чи то воно буде простою
крадежею, чи нечесною спекуляцією,
чи безсовісним занедбанням обов’язку взглядом других.
А передовсім давайте добрий примір молоді своїм власним поступуванням. Примір — чи злий, чи добрий —
се також навчання, а навчання без порівняння вимовніше, чим слова.
(Із пастирського послання
Митрополита Андрея до вірних
„Перше слово Пастиря“,
1899 р., Станіславів)

Цього тижня у Львові з’явилися
трамваї із розмальованими компостерами у вигляді різнокольорових
чудернацьких тварин — левів, китів,
жар-птиць, казкових істот. У такий
спосіб активісти планують привернути увагу загалом до електротранспорту, як екологічного виду транспорту.
Також звернути увагу пасажирів на те,
що потрібно компостувати квитки. Ініціатором розмалювання компостерів
є львівська мисткиня Оксана Олексюк.
Організатори запрошують митців
долучатися до кампанії.
Міністерство культури створить електронний реєстр нерухомих історичних пам’яток України та максимально спростить процедуру внесення
їх до цього переліку. Наразі цей
реєстр є у паперовому вигляді. Окрім
того, що там є не повна інформація,
процедура занесення у реєстр досить
громіздка, а дані про кожен об’єкт —
різноформатні. Також спростять
процедуру вилучення з реєстрів
пам’яток комуністичного режиму та
комуністичної пропаганди. Такі зміни
посприяють ефективній дії закону
„Про декомунізацію“.
За матеріалами інформагенцій

анонс
Читайте в наступному числі тижневика — „Не здійснений і вже
нездійсненний діалог на фоні „самашедших записок…“ Галини Дичковської!

Не просто спогад

14

серпня минуло 85 років
з дня народження наймолодшого вояка УПА Ореста Дичковського (псевдо Кривоніс),
життєвий шлях якого закінчився
18 червня 2009 р.

Тринадцятилітнім Орест вступив до юнацької сітки ОУН, а вже
в 14 літ прийняв перший бій у лавах
УПА. Служив у СБ і відділі розвідки,
у 1946–1947 рр. брав участь у допомозі голодуючим із східної України.
Перейшовши через жорстокі тортури
НКВД, був засуджений радянським
режимом на 25 літ виправно-трудо-

вих колоній (Печорлаг, Мінлаг, ін.), та не відрікся від
своїх переконань, а продовжив боротьбу у табірному підпіллі.
1956 року Ореста звільнили по амністії як малолітнього, та в Україну
він повернувся аж 1971 року й одразу
розгорнув активну громадську діяльність — був членом Всеукраїнського
братства УПА, співзасновником і директором (до 2000 р.) Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату), організував доброчинний
фонд ім. Й. Сліпого.
Мені давно хотілося розповісти
про цього легендарного українця,

образ якого час від часу виринав із дитячих спогадів.
Тож я звернулася до доньки
світлої пам’яті Ореста Дичковського з проханням поділитися спогадами про свого
батька. У відповідь Галина
Орестівна (доцент Прикарпатського національного університету, кандидат
філософських наук) запропонувала
мені ознайомитися з її блогом (http://
h-dychkovska.vkursi.com/2504.html)
в інтернеті. Вражена, не можу не
поділитися прочитаним з нашими
читачами, бо це не зовсім спогади
і не тільки про батька, а майстерно написані глибокі роздуми про
наше минуле, сучасне і майбутнє,
про мужність, честь, гідність і відступництво, про віру й любов.
Ярослава ВЕЛИЧКО

14

ч. 28 [2908]
8 — 14 жовтня 2015

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

у рамках навчання

Закордонна практика майбутніх РМ-ів
Ш
естеро магістрантів другого року
навчання спеціальності
„управління проектами“
Інституту післядипломної освіти Львівської
політехніки впродовж
десяти днів проходили
переддипломну практику
у Вищій школі інформатики й управління (м. Ряшів,
Польща).

Магістерська програма цієї
спеціальності у Політехніці
передбачає, що переддипломна практика має дві частини:
виробничу та науково-дослідну. Власне в рамках науково-дослідної частини студенти магістратури
другого року навчання прослухали
лекції в одному з найсучасніших вишів Польщі. Така практика майбутніх
РМ-ів відбувається другий рік поспіль,
згідно з угодою між Львівською політехнікою та Вищою школою.
У рамках практики політехніки
мали нагоду дізнатися багато цікавого про особливості написання проектів згідно з вимогами ЄС, ознайомитися зі зразками найбільших проек-

тів, які провадила Польща, а також
із транснаціональними, зокрема —
Польща — Україна — Білорусь, який
нещодавно завершився. Лекції, які
провадили для українських студентів провідні викладачі з проектного
менеджменту цього навчального закладу, відбувалися у формі діалогів.
Завдяки цьому тематика занять значно розширювалася і, відповідно, була
можливість дізнатися чимало цікавих
нюансів про які можуть розповісти
саме РМ-практики. Також магістран-

ти мали нагоду попрактикувати, зокрема, у створенні презентацій.
Окрім навчання була й ознайомча екскурсія в кампус
Вищої школи, де не лише
мешкають студенти, а також
є приміщення лабораторій,
оснащені сучасною технікою,
відповідно до спеціальностей. Цікавинкою стала своєрідна „лабораторія“ з різними
тваринами. Оскільки в університеті є спеціальність „фізіотерапія“, то, відповідно,
діє реабілітаційний центр,
де мешкають — коти, собаки,
коні, вівці і кози, але чи не
найбільше увагу відвідувачів привернули чудернацькі тварини — альпаки.
Тож, з власного досвіду можна сказати, альпакотерапія справді помічна,
принаймні створює чудовий настрій.
Вільний час студенти присвятили
екскурсіям польськими містами. Окрім Ряшева, де мешкали, відвідали
Перемишль, Краків та Освенцим, де
віддали шану замордованим в одному із найстрашніших концтаборів —
Аушвіц-Біркенау.
Наталія ПАВЛИШИН

студентське самоврядування

Школа лідерства ХХІ століття

М

инулого тижня сотня студентських лідерів, які представляли органи студентського самоврядування, первинні профспілкові організації та молодіжні громадські організації, зібралися у Хмельницькому
національному університеті для участі у всеукраїнському форумі
„Студентське самоврядування — школа лідерства ХХІ століття“.

У програмі форуму були семінари та тренінги. Зокрема, молодіжні лідери з понад п’ятдесяти вишів
України, отримали нові знання та
навики щодо ефективного командотворення, постановки завдань та цілей, стимулювання громадської активності молоді тощо. Організував
форум Хмельницький національний
університет спільно з ВМГО „Національний студентський союз“.
У межах форуму відбувся VI конгрес ВМГО „Національний студентський союз“. Голова організації,
член Громадської ради при Мініс-

терстві молоді та спорту України
Микола Бучко відзвітував про роботу виконкому за 2014 — 2015 роки.
Після звіту обрали новий склад виконкому, зокрема за підсумками виборів президентом Національного
студентського союзу став студент
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Юрій
Темофійчук. До складу виконкому
обрали і двох представників Львівської політехніки — Андрія Сітарського, який відповідатиме за студентську науку в Україні та Демида
Майорнікова — куруватиме питання

студентів-переселенців і міжнародного співробітництва у статусі першого віце-президента.
На форумі торкнулися й теми
національно-патріотичного виховання молоді. Для учасників заходу продемонстрували кінострічку
„Майдан. Одного разу в Україні“.
В останній день заходу голова
наглядової ради Національного студентського союзу Анатолій Ігнатович презентував учасникам форуму
програму благодійного фонду Богдана Гаврилишина „Молодь змінить
Україну“.
На завершення всі учасники отримали сертифікати про участь. На
згадку про захід поблизу Хмельницького національного університету
гості висадили „Алею дружби“.
Н. П.
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високі ноти

Сучасний світ — через сучасне звучання

Ф

естиваль сучасної музики
„Контрасти“, переступивши
за поріг свого двадцятиріччя,
продовжує ознайомлювати слухачів із розмаїттям напрямків
музичного мистецтва нашого
сьогодення — упродовж його
11 днів (1.10–11.10) відбудеться
39 музичних подій у різних форматах. Основні принципи цьогорічного фестивалю — новизна та
відкритість до експерименту.

Оркестрові програми, камерна музика (в концертній залі й фойє Львівської обласної філармонії), електронна (в клубі Picasso), дискусії з композиторами-гостями фестивалю (так
звана „кава з композитором“, модератори — теж композитори, в арт-кафе „Квартира, 35“), майстер-класи від

виконавців (Марко Топоровський
(клавесин) і Денис Северин (віолончель) — на камерній сцені філармонії) — діапазон музичних заходів
доповнюють аудіовізуальні інсталяції, перформанси й ароматичні
композиції, створені парфумерами
відповідно до музики, що звучить.
Начальник управління культури
ЛМР Ірина Магдиш зауважує, що
найбільш цікавими є ті акції, які відбуваються на стику мистецтв. Вона
переконана, що оскільки нам, слухачам, часто бракує інтерпретацій
і глибшого розуміння музики, то
спілкування з композиторами у неформальній обстановці більш, ніж
доречне. Крім цього, вона впевнена,
що на деякі концерти батьки приходитимуть і з дітьми. До речі, щодо
дітей, які, вважають організатори

Ще один простір для музикування

У

Львівській обласній філармонії до Дня музики, 1 жовтня,
концертом із творів українського композитора, музикознавця
і диригента Ігоря Соневицького
відкрили камерну сцену із залою
на 100 слухацьких місць.

| Світлина Наталі Яценко

Концертна зала ім. С. Людкевича працює без вихідних і з самісінького ранку
та допізна, однак для солістів цього замало. І ось, щоб надати більше можливостей для їх розвитку й представлення публіці, адміністрація філармонії

вирішила відновити репетиційну залу,
яка знаходиться на третьому поверсі,
з боку службового входу. Фінансово
ідею підтримали ЛМР і департамент
культури ЛОДА, а працівники філармонії відреставрували рояль, який там
був, придбали гардероб. До кінця цього
року програма виступів на камерній
сцені вже сформована, в основному
вона розрахована на учнів середніх
та старших класів, хоч і про молодших не забули: для них — „Музична
абетка“ (ознайомлення з флейтою,
українськими народними духовими
інструментами, клавесином), „Маленький Моцарт“ і вистава солістів Львівської
обласної філармонії
„Лис Микита“.
Дебюти молодих
солістів і колективів
філармонії, дитячі
програми, можливо,
згодом доповнять
музично-поетичні
проекти, інші творчі заходи — камерна
сцена відкрита для
експериментів.
Сторінку
підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

фестивалю, захоплено сприймають
сучасну музику, то наступного року
будуть „Малі Контрасти“ — дитячі
денні концерти, на зразок таких, як
у „Варшавській осені“, що дала поштовх для створення „Контрастів“.
Канада, Німеччина, Польща,
Швейцарія, Болгарія, Бразилія —
географія учасників широка. У програмі „Контрастів“ — 12 світових
прем’єр, серед яких твори як українських, так і закордонних композиторів, а також ті, які ще ніколи не
звучали в Україні.
Навіть якщо вам не вдалося досі
потрапити на жоден з концертів, ні
посидіти з музикантами на сцені під
час „Ночі Контрастів“, ще є шанс
трохи „поконтрастувати“, тим більше, що ціни на квитки фестивалю
доволі демократичні — 30 грн.

коротко
29 вересня у Львові для виявлення талановитих молодих поетів,
створення умов для їхньої самореалізації відкрили Міжнародний літературний фестиваль
„Галицька осінь“. У ньому візьмуть
участь відомі поети з Польщі та
України — передбачено безпосереднє спілкування молоді з письменниками. У межах фестивалю
відкриють спільну виставку графіки
Артура Грабовського та фотографа
Володимира Гарматюка, за круглим
столом обговорять постаті Андрея
Шептицького й Олександра Фредра.
У Палаці мистецтв відкрили виставку 36-ти художників із шести країн Європи — „Вересневі імпресії“.
Митці пропонують вилікуватись
від осінньої депресії, споглядаючи
зображені на полотнах яскраві
квіти. Свою „квітотерапію“ автори
втілили у живописі, графіці, батіку
й фотографії.
У Львові в новому торговому центрі
„Форум“ відкрито кінотеатр
мережі „Планета кіно IMAX“. Його
основною особливістю є зала
4DX — третя зала в Україні після
Одеси та Харкова. Технологія 4DX
передбачає рухомі крісла, розбиті
на блоки по 4 сидіння. Орієнтовна
вартість квитка — 110 — 130 грн.
За матеріалами інформагенцій
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благодійність

Студенти підтримали „Ощадність“

У

Скульптура „Ощадності“ увінчує
будівлю Музею етнографії та художнього промислу — 1891 року її
спроектував і встановив на даху тодішньої галицької каси львівський
скульптор італійського походження
Леонард Марконі. Ще тоді львів’яни
помітили схожість скульптури з американською статуєю Свободи і навіть воліли вірити, що саме львівська
„Ощадність“ стала її прототипом.
Згодом скульптура зазнала руйнівних впливів часу, але за більш, ніж
століття, незважаючи на трагічний
випадок — у вісімдесятих роках рука
із факелом відпала і вбила молоду
жінку — її ніхто не реставрував. На
відновлення архітектурної пам’ятки

потрібно мільйон гривень. Зібрати
такі гроші вирішили на десятому
„Аукціоні надій“, який організовує
Інститут банківської справи. Цього
разу добру справу підтримали студенти Львівського національного
аграрного університету, Львівської
політехніки й УКУ.
Голова студентської ради Інституту банківської справи Ірина Богатчук пояснює вибір вишів таким
чином, що для її інституту ощадність є важливою, але на Музеї є три

скульптури — рільництво, ощадність та промисловість, тому „ми
долучили ще й Політехніку, тобто
символ промисловості, та Аграрний
університет, який уособлює рільництво“. Оскільки ідею ощадності
запропонував Митрополит Андрей
Шептицький, вирішили заручитися
підтримкою ще й УКУ.
Благодійний концерт в основному складався з пісенних виступів і танцювальних композицій. На
його початку артисти балету виконали танець „Ощадності“, а історик
і журналіст Ігор Лильо розповів про
історію статуї, пожвавивши оповідь
анекдотичною бувальщиною. У програмі концерту свої окремі номери
представили такі колективи Політехніки, як ансамбль естрадної пісні
„Сузір’я“, народний ансамбль танцю
„Вірність“, ансамбль бального танцю
„Грація“, народний духовий оркестр
і народна хорова капела студентів
„Гаудеамус“, а також читці-студенти з народного театру-студії „Хочу“.
Крім цього, Політехніка планує подати на аукціон, який відбуватиметься
наприкінці жовтня, художні роботи
своїх працівників.
Наталя ЯЦЕНКО

вий тур по Україні — вже оголошено концерти у Львові (4 грудня), Києві (5 грудня) та Дніпропетровську
(6 грудня).
24 вересня в національний прокат вийшла карпатська драма Вікторії Трофименко „Брати. Остання
сповідь“, знята за мотивами роману
„Джмелиний мед“ шведського письменника Торґні Ліндґрена. Більше
року фільм подорожував світовими
кінофестивалями, отримував призи, але лише тепер українці можуть
побачити його на великому екрані.
За перші вихідні фільм переглянуло
понад 4 тис. глядачів. Стрічка розповідає історію любові та ненависті
двох братів, які доживають віку в гірському селі в Карпатах. Головну жіночу роль зіграла акторка й співачка
Наталія Половинка, одну з головних
чоловічих ролей — курбасівець Микола Береза.
1 жовтня пригодницький фантастичний трилер Віталія Потруха

„Загублене місто“ вийшов у широкий прокат. Як і для Вікторії Трофименко (див. вище) — це повнометражний дебют режисера. Головні
ролі в картині зіграли Ірина Новак,
Сергій Романюк та радіоведучий
Андрій Джеджула. В основі фільму — техногенна катастрофа, яка
стала результатом невдалого експерименту й наслідки якої ще не вивчено. Фільм побачать глядачі двадцяти
двох українських міст.
Режисер Олесь Санін працює
над документальним фільмом про
події Майдану та на сході України.
Вихід картини на екрани заплановано на весну 2016 року. Як розповів режисер у програмі „Мінкульт“,
знімальна група фільму змішана —
українсько-американська. Олесь Санін робить ставку на так зване глядацьке кіно, кіно для всього світу, а не
продукт виключно для внутрішнього
українського ринку.
Н. Я.

| Світлина Наталі Яценко

Львівському національному
академічному театрі опери
та балету ім. С. Крушельницької
29 вересня відбувся благодійний
концерт за участю художніх
колективів Інституту банківської справи, Львівського національного аграрного університету й Львівської політехніки.
Зібрані кошти використають на
реставрацію „Ощадності“, знаної як львівська статуя Свободи.

книги, музика, кіно
Українські сучасні молоді письменники Катерина Бабкіна й Марк
Лівін постановили довести на ділі,
що читати — модно, тож упродовж
року прочитають по 200 книг кожен.
„Це буде весело і складно: нам доведеться багато думати і дуже добре
структурувати свій час — роботу,
розваги, подорожі, творчість. Це,
очевидно, сильно змістить нам приорітети. І, думаємо, це дуже нас збагатить — з голови, зрештою, не можна
дістати те, чого туди не поклав“, —
кажуть вони. Прочитати звіти про
їхнє інтенсивне читацьке життя
і приєднатися до акції можна на сайті
buro247.ua за тегом #bookchallenge_ua.
Група 5’nizza готує до випуску
чотири нові пісні — дві вже написано, а дві — в розробці. Запис
пісень музиканти планують здійснити в Лос-Анджелесі, наприкінці
жовтня, а у перших числах листопада — провести концерти в Канаді та
США. У грудні заплановано черго-
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Кросворд
Горизонтально:
5. Представник соціального дна. 7. Урочисте відкриття художньої виставки. 9. Сучасний український
письменник, есеїст, вчений, один із авторів трипільсько-арійської теорії походження українців, автор
книжки „Шлях аріїв“. 11. Індикатор-хамелеон у хіміків. 12. Людина, що виголошує промову. 13. Законодавчий орган США, що складається з двох палат.
16. Очищений і спресований у грудки цукор. 20. Наука,
що вивчає паперові гроші. 22. Прилад для визначення на відстані місцезнаходження підводних об’єктів; гідролокатор. 23. Велика хижа комодська ящірка.
24. Міжнародні спортивні змагання, які відбуваються
раз на чотири роки. 27. Гімнаст, виконавець складних
гімнастичних номерів у цирку. 30. Особа молодшого
медичного персоналу в лікарні. 32. Невдача, неуспіх,
провал. 35. Дейтерій для водню. 37. Краватка у вигляді банта. 38. Штаб-квартира Міністерства оборони
США. 39. Архітектурна або скульптурна споруда на
честь видатної події чи особи; значний за розмірами
пам’ятник.
Вертикально:
1. Стіл учня. 2. Мінерал, різновид агату. 3. Сукупність
плодів на одній гілці; кетяг, китиця. 4. Аргентинський
народний танець. 6. Штучна мова, яку створив нідерландський математик Г. Фрейденталь для зв’язку з позаземними цивілізаціями. 7. Німецький композитор,
автор тетралогії „Перстень Нібелунгів“. 8. Держава в
Азії на Аравійському півострові. 10. Ріка в Німеччині,
права притока Рейну. 13. Один із головних тактичних підрозділів давньоримської армії, що становив
1/10 легіону. 14. Місто гумору в Болгарії. 15. Інтервал
часу геологічної історії Землі, що об’єднує кілька ер.
17. Первісні, початкові відомості; основи чого-небудь. 18. Найбільша ріка М’янми. 19. Особа, що дарує
гроші на спорудження храму; ктитор. 21. Хвороба
коней. 25. Гора на острові Кріт, де народився Зевс.

26. Велетенська ропуха, поширена в Центральній та
Південній Америці. 28. Дика хижа кішка з китицями
на вухах. 29. Хвостата земноводна тварина, родини
саламандрових. 30. Вид спорту — швидкісний спуск з
гір на лижах. 31. Крісло монарха. 33. Невідома величина у математиці. 34. Остання літера грецької абетки.
35. Живописне зображення святих і подій Святого
письма. 36. Сезон у південній півкулі, що складається
з трьох місяців — березня, квітня і травня.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
8 жовтня — День газети „Аудиторія“.
11 жовтня — День працівників стандартизації та метрології.
14 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці.
14 жовтня — День захисника України.

Пам’ятні дати
8.10.1917 — помер Сергій Васильківський,
талановитий український художник.
8.10.1938 — НКВС розстріляло Гната Хоткевича, українського письменника, актора, мистецтвознавця.
8.10.1938 — в Ужгородi створили перший
автономний уряд Закарпаття.
9.10.1655 — перемога військ Богдана
Хмельницького над поляками під Городком біля Львова.

9.10.1904 — народився Микола Бажан,
український поет, академік.
9.10.1967 — помер Андре Моруа, французький письменник, автор біографічних
романів „Три Дюма“, „Лелія, або Життя
Жорж Занд“.
10.10.1813 — народився Джузеппе Верді,
італійський композитор.
10.10.1825 — помер Дмитро Бортнянський,
український композитор і дириґент, автор опер „Креонт“. „Алкід“.
10.10.1861 — народився Фрітьоф Нансен,
норвезький мандрівник, океанограф, лауреат Нобелівської премії.
10.10.1889 — народився Михайло Драй-Хмара, український поет і літературознавець.
10.10.1893 — помер Леонід Глібов, український письменник, байкар, автор пісні
„Стоїть гора високая“.

11.10.1835 — на Поділлі загинув легендарний Устим Кармелюк.
11.10.1889 — помер Джеймс Прескот
Джоуль, англійський фізик, автор відомих праць із електромагнетизму; відкрив закон, що характеризує теплову дію
електричного струму.
12.10.1492 — іспанська експедиція Христофора Колумба відкрила Америку.
12.10.1624 — напад запорожців на Царгород.
12.10.1892 — народився Михайло Кравчук,
відомий український математик.
12.10.1957 — від рук більшовицького агента загинув Лев Ребет, діяч ОУН.
13.10.1865 — помер Петро Гулак-Артемовський, український поет, байкар.
14.10.1942 — створення Української Повстанської Армії (УПА).
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НОВИНКИ
О. Є. Кузьмін,
А. В. Дубодєлова,
І. Я. Кулиняк,
Х. Ю. Малкуш.
Організування
туристичної
діяльності
Навчальний посібник.
Як сформувати, просувати та реалізовувати туристичний
продукт — у посібнику для студентів 5 курсу
спеціальності „Менеджмент організацій“ для
вивчення дисципліни „Організування туристичної діяльності“. Подано систему та структуру туристичних ресурсів та туристичних
районів України, основні засади державного управління туристичною діяльністю. Охоплює питання щодо організації розміщування і харчування, транспортного забезпечення
та екскурсійного обслуговування туристів.
За ред. проф.
В. С. Канціра
Кримінальний
процес України
Навчальний посібник.
Посібник підготовлено відповідно до
Кримінального процесуального кодексу України 2012 року
з урахуванням поточних змін кримінального процесуального
законодавства, роз’ясненням норм інститутів кримінального процесу, зокрема зав
дань, засад, учасників кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження, досудового та судового
провадження, а також особливих порядків
кримінального провадження та міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Рекомендовано студентам
4 курсу спеціальності „Правознавство“ .
Я. В. Бобицький,
Г. Л. Матвіїшин.
Лазерні технології.
Частина 1
Навчальний посібник.
Для формування
знань, вмінь та навичок у галузі фотоніки,
зокрема лазерів у лазерних технологіях,
а також принципів
їхньої роботи та використання у сучасних умовах, поняття „технологічних лазерів“. Посібник розрахований на студентів
3–4 курсів спеціальності „Лазерна та оптоелектронна техніка“.
Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/
У книгарнях діє дисконтна програма
„Книжкова скарбничка“

оголошення

В

Дні профілактики
жіночого здоров’я

ід 5 до 19 жовтня у Львові проходять „Дні профілактики та
раннього виявлення патології шийки матки та грудної залози
у жінок“.
У дні проведення акції кожна жінка зможе пройти гінекологічний огляд у жіночій консультації закладу охорони здоров’я за місцем
проживання:
1МКЛ жіноча консультація № 1 — вул. Лемківська, 29, тел. 252-45-22;
1МКЛ жіноча консультація № 2 — вул. Мазепи, 25, тел. 252-74-07;
3 МКЛ жіноча консультація — вул. Раппопорта, 6, тел. 233-00-13;
4 МКЛ жіноча консультація — вул. Стецька, 3, тел. 260-20-23; 5 МКЛ
жіноча консультація — вул. Чупринки, 43, тел. 237-38-00; 1 МП жіноча консультація — вул. Руська, 20, тел. 235-69-50; 2 МП жіноча
консультація — вул. Симоненка, 4, тел. 263-40-45; 4 МП жіноча консультація — пр. Ч. Калини, 68, тел. 223-02-47; 5 МКП жіноча консультація — вул. Виговського, 32 тел. 262-70-78; 6 МП жіноча консультація — вул. Мед. Печери, 1, тел. 251-46-82; Дорожня поліклініка, жіноча
консультація — вул. Повітряна, 99, тел. 226-02-84.
Мамографічне обстеження можна пройти у міському мамологічному центрі, розміщеному на базі 4-ї міської поліклініки (пр. Червоної Калини, 68).

передплата-2015

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

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.

Колектив кафедри проектування та
експлуатації машин ІІМТ Львівської
політехніки з глибоким сумом повідомляє, що після важкої хвороби пішов з життя у вічність інженер І категорії кафедри
Анатолій Вікторович Устінов
(21.11.1951 — 4.10.2015)
та висловлює глибокі співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив кафедри напівпровідникової електроніки Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки висловлює
щирі співчуття доценту кафедри,
доктору технічних наук Олегу Анатолійовичу Бурому з приводу смерті
матері —
Інни Олегівни.

Колектив управління науково-дослідної частини Національного
університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття
заступнику начальника відділу
кадр ів Ірині Миколаївні Паськович
та її родині з приводу тяжкої втрати — смерті
матері.
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери
та балету ім. С. Крушельницької
8 жовтня — „Vivat оперета!“ (концертна програма). 18.00.
9 жовтня — „Лілея“ (балет). 18.00.
10 жовтня — „Ріголетто“ (опера). 18.00.
11 жовтня — „Паяци“ (опера). 12.00, „Створення світу“ (балет).
18.00.

Національний академічний український
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
8, 14 жовтня — „Безодня“. 18.00.
9 жовтня — „Сватання на Гончарівці“. 13.00, 18.00.
10 жовтня — „Сто тисяч“. 18.00.
11 жовтня — „Назар Стодоля“. 18.00.
13 жовтня — „Гуцулка Ксеня“. 11.00, 18.00.

Камерна сцена
8 жовтня — „Божевільна“. 15.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
8 жовтня — „Благодарний Еродій“. 19.00.
9 жовтня — „Memento vivere“. 19.00.
10 жовтня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.
11 жовтня — „12 ніч“. 19.00.
14 жовтня — „Формули екстази“. 19.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
9 жовтня — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.
10, 11 жовтня — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
9 жовтня — „Баба“. 18.00.

Камерна сцена
10 жовтня — „Лондон“. 18.00.
11 жовтня — „Щасливий Йорік“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
8 жовтня — „Beautiful Карпати“. 11.00, „Лялька Реґґеді Енн“. 14.30.
9 жовтня — „Дюймовочка+“. 12.00.
10 жовтня — „Зоряний хлопчик“. 14.00.
11 жовтня — „Попелюшка“. 12.00, 15.00.
13 жовтня — „Beautiful Карпати“. 10.30.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток № 10367405, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чурило Наталії
Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Паламарчук Лілії Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кузнєцова Станіслава Олексійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Маліновського Євгена Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Валька Олександра Олександровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Недзельської Юлії Костянтинівни.

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.
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