освітній студентський тижневик
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14 лютого – День святого Валентина,
покровителя закоханих

Щастя — це вигадати Тебе,
неземну і далеку,
і, повіривши, що є Ти така насправді,
піти за Тобою шукати.
Довго-довго блукати світами
і раптом
Тебе знайти!
Грицько Чубайй

Minna no Nihongo,
або Японська мова
для всіх

7

Чи потрібна
математика
студентам Політехніки?

8

„Сходи в майбутнє“
для студентської
молоді

11

2

ВАША ДУМКА

ч. 3 [2923]
11 — 17 лютого 2016

Чи вистачає вам стипендії?
Ніхто з опитаних студентів не
підтвердив, що йому вистачає
стипендії. Як-не-як, а 700 — 800
гривень — це зовсім небагато
для молодої людини. Тому, хто
проживає з батьками, звісно,
простіше вирішувати свої фінансові питання, адже здебільшого
батьки беруть на себе оплату
комунальних послуг; та й із харчуванням нема проблем, адже
щодня не доводиться мізкувати,
які бюджетні варіанти страв
приготувати, щоб вкластися у
стипендію. Приїжджим студентам складніше — їм доводиться
оплачувати житло, щодня купувати продукти. Нестачу стипендії
кожен вирішує по-різному: хтось
шукає підробітки, ще комусь
допомагають батьки. Мешканці
гуртожитків чи ті, які приватно
орендують житло (звісно, за
рахунок батьків), після вихідних
везуть із дому приготовлену їжу,
щоб упродовж тижня зекономити на витратах на продукти.
Однак є й такі, які, мешкаючи
у гуртожитку, дають раду самі,
оскільки вважають, що у їхньому
віці не личить користуватися
допомогою батьків.
Як запевняють фінансові експерти, щоб вистачало грошей, треба
відразу їх розподіляти. У правильності цієї думки я переконалася, розмовляючи з респондентами, адже виявилося, що
справді грошей вистачає тому,
хто їх розподіляє, а натомість
тому, хто витрачає спонтанно, не
контролюючи свої покупки, грошей бракує. І це незалежно від
того, чи має студент підробітки,
чи йому допомагають батьки.
Чи можна розподілити гроші так,
щоб їх вистачило на місяць? Питання складне й неоднозначне,
адже рівень своїх потреб і
витрат можна як вкласти, так і
не вкласти у розмір банківської
картки. На думку фахівців, стипендії може частково вистачити
на харчування, одяг, розваги,
подорожі, особистий розвиток.
А якщо вдається ще й знайти
підробітки, то можна цілком чи
майже цілком перебувати на
власному самофінансуванні.
Продовження теми — на 13 с.

Марта Козицька, студентка четвертого курсу Інституту
архітектури:

„Навчаюся на контракті, тому
заробляю сама“
Ще навіть коли я навчалася на бюджеті у коледжі, то давала
дітям уроки англійської. Вступити до Політехніки на державну форму, на жаль, не вдалося. Тому з третього курсу
почала працювати, адже не хочу жити за кошти батьків.
Підробляю за фахом — роблю дизайнерські й архітектурні проекти. Якось
більш-менш вистачає грошей, хоча важко поєднувати і навчання, і роботу.
Свої прибутки я розподіляю, щоб знати, скільки маю на необхідні потреби, а
скільки можу витратити спонтанно. Є видатки, на які відкладаю певну суму,
наприклад, на харчування чи косметику. Також відкладаю гроші на подорожі
і „на чорний день“. Так розпоряджатися грішми мене навчили батьки.

Назарій Прадід, студент другого курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Щоб вистачало стипендії, вона повинна
бути нарівні мінімальної зарплати“
Чи може вистачити на місяць 722 гривні? Звичайно, що ні.
Стипендію треба збільшити до рівня мінімальної зарплати,
але навіть того може не вистачити, особливо якщо живеш не
вдома, а в гуртожитку. Я виживаю завдяки допомозі батьків і
підробіткам. Свої доходи розподіляю по тижнях. Знаю, що можу витратити
не більше, ніж певну суму. Звісно, трапляються незаплановані витрати. Але
знову ж таки виручають підробітки.

Тетяна Звєрєва, студентка другого курсу Інституту хімії та
хімічних технологій:

„Стипендію втратила“
Коли мала стипендію, то витрачала її спонтанно, нічого не
розподіляла. Але мені не вистачало цих грошей, тому допомагали батьки. А відколи втратила стипендію, то перебуваю лише на їхньому утриманні. Це затратно, адже я не
львів’янка. Через завантаження у навчанні, на жаль, знайти
відповідний підробіток (тобто після пар) наразі не вдається.

Денис Бойко, студент другого курсу Інституту будівництва
та інженерії довкілля:

„Стипендії вистачає на тиждень“
Враховуючи теперішні ціни, розмір стипендії — це мізер; і
навіть якщо вона підвищена, то лише на 100 гривень, а цього
також мало. Я мешкаю у гуртожитку, але соромно у 18 років
брати гроші в батьків. Тому працюю. Підробляти почав ще
школярем, із 16-ти років — після уроків у кафе-барі. Тепер
через роботу деколи доводиться пропускати пари, а потім надолужувати.
Свої гроші я розподіляю — відразу відкладаю на оплату гуртожитку, харчі,
прогулянки. Можу інколи спонтанно витратити більшу суму, ніж планував,
наприклад, на розваги. Тоді позичаю у друзів.
Міркувала та опитувала
Ірина МАРТИН
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вручення дипломів

Початок професійної зрілості

В

перше у Львівській політехніці в актовій залі головного корпусу 5
січня вручили дипломи 166 магістрам Інституту права та психології, 26 з яких вчилися заочно. Дипломи з відзнакою отримало 26 магістрів денної форми навчання і двоє — заочної та чотири випускники
специфічних категорій.
ти на благо країни і Львівської політехніки.
Решту дипломів магістрам вручив директор інституту професор
Володимир Ортинський. Він теж
привітав своїх перших випускників
з великою подією у їхньому житті,
побажав їм якнайкраще реалізуватися у житті, продовжувати й надалі удосконалювати свої професійні
знання. Найкращих запросив продовжити навчання в аспірантурі.
Теплі слова-вітання до випускників прозвучали й з уст модератора

| Світлини Катерини Гречин

З цієї нагоди випускників на урочистій академії привітав ректор професор Юрій Бобало. Він вручив найкращим студентам дипломи з відзнакою і наголосив, що створений п’ять
років тому інститут має нині чудовий педагогічний колектив, один із
найкращих і кваліфікованих в Україні. Ректор побажав випускникам
завжди залишатися політехніками,
і що найважливіше — скористатися
чудовою перспективою — реформою судової системи, знайти гідну
роботу на правничій ниві, працюва-

імпрези, заступника директора з
організаційної і виховної роботи
доцента Уляни Парпан.
Від імені випускників майбутній
юрист Тетяна Шостак подякувала
керівництву інституту, всьому професорсько-викладацькому колективу, своїм наставникам за батьківське
ставлення до студентів, розуміння,
бажання передати найбільше знань
своїм вихованцям і прочитала присвячений їм вірш.
Звучить „Гаудеамус“, вгору злітають конфедератки… Усвідомлення
того, що студентське життя залишилося позаду, а попереду чекає
невідомість, прийде до цих молодих
людей дещо пізніше. Наразі ж вони
повні райдужних сподівань і мрій на
добру долю у рідній і вільній Україні.
Катерина ГРЕЧИН

крок у кар’єру

І практика, і знайомства, і „плюс“
до резюме
Я
кщо маєш ідею, якою живеш, і кількох таких же людей поруч, —
буде добрий результат. Про це знають учасники програми „Перший
кар’єрий крок“, які 3 лютого отримали дипломи про стажування у ЛМР
упродовж другого півріччя 2015-го. Це приблизно 200 осіб, серед яких
чимало політехніків.

Серед стажерів — представники різних вишів, та лідирують ЛНУ
ім. І. Франка і Політехніка. Політехніків десь 30%, найбільше — економістів, фінансистів, юристів, психо-

логів, зазначила один із координаторів програми Ірина Гошук. Студенти
стажувались у різних структурах
ЛМР (департаменти економічної,
фінансової політики; відділ промо-

ції, прес-служба,; центри надання
адмінпослуг у різних районах міста),
рідше в ЛКП („Львівелектротранс“,
„Лев“).
Перед врученням дипломів мер
Львова Андрій Садовий зауважив, що
завдяки отриманому досвіду учасники „Кроку“ практично готові займати високі посади. Як свідчить досвід
Закінчення на 4 с. m
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коротко

крок у кар’єру

І практика, і знайомства,
і „плюс“ до резюме
m Закінчення. Початок на 3 с.

Презентували бренд-бук Львівської політехніки. Візуальну
систему ідентифікації університету (фірмовий стиль, концепція
бренду) на черговому розширеному засіданні ректорату Політехніки представили завідувачка відділу маркетингу та інноватики університету Олена Бобало
і старший викладач ІАРХ Віктор
Штець. З „обличчям“ Політехніки
невдовзі можна буде ознайомитись на сайті вишу, інформує
його прес-служба.

| Світлина Ірини Шутки

попередніх років, певний відсоток
молодих людей і справді залишається
працювати у згаданих структурах.
Студентів привітав і керівник
ЛКП „Лев“ Олег Мацех, який зі свої-

як комунікувати, як вирішувати проблеми. П’ятикурсниця ІНЕМ Політехніки Ольга Кошик, яка стажувалася в
адміністрації міського голови, каже:
— Отримати досвід роботи в державній установі мене насамперед
спонукало бажання розвиватися:

ми стажерами ділився досвідом, як за
рік зі збиткового, безперспективного
підприємства зробити привабливе,
з активною командою, прибраною
територією, доглянутими тваринами. А журналіст Володимир Бєглов
розповів, як успішно робити медійні проекти — без великого бюджету,
покровителів і команди фахівців, але
з однодумцями, вірою у свою ідею
(що має бути „заразною“ і затребуваною) і з незначною сумою грошей.
Приклади — це інтернет-проект про
успішних українців The Ukrainians,
що виріс в окрему книжку, а тепер
розширився
і до спецпроектів,
спецтем, а також Radio Skovoroda —
вільне онлайн-медіа із неформатною
для FM-станцій музикою та інтелектуальними бесідами на актуальні
теми й включеннями з різних міст
України (а планують і з-за кордону,
зокрема із Вроцлава, культурної столиці Європи-2016).
Самі стажери задоволені, бо, кажуть, отримали не лише теорію, а побачили, як все виглядає на практиці:

Конкурси для студентів, аспірантів. Фонд Віктора Пінчука
розпочав конкурсний відбір
на участь у програмі „Всесвітні студії“, що дає можливість
отримати гранти на навчання в
магістратурі найкращих вишів
світу. Серед пріоритетів —аграрні науки, екологія, публічне
право та державне управління,
альтернативна енергетика й
аерокосмічна інженерія. Слід
зголоситись до 15 травня. А от
для магістрантів й аспірантів,
які вивчають інформатику, електротехніку, фізику, програмну
інженерію, керування сервісами, — конкурс Great Minds на
право стажування в одній із
Дослідницьких лабораторій IBM
(у Цюріху або Дубліні).

стажування у міськраді — це не лише
можливість попрацювати в обраному
відділі, а й відвідувати ефективні тренінги від найкращих тренерів, знати
про всі події в місті і зокрема в міськраді, як і шанс відвідати їх. Стажування дає не лише низку практичних
навичок, „плюс“ до резюме, а й також
корисні знайомства. Вважаю „Крок“
ефективним проектом як і для міста,
так і для стажерів.
Цікаво, що ознайомитись із
управлінським досвідом Львова виявляють бажання і представники інших міст, таких як Дніпропетровськ,
Одеса, Харків. Як нагадала керівник
відділу кадрів ЛМР Галина Бордун,
недавно у рамках „Кроку“ вже втретє стартував конкурс Lviv Young
Project, що дає можливість реалізації студентських проектів спільно з
органами місцевого самоврядування
(стосується розвитку громад, профорієнтації школярів, збереження
природи міста тощо).
Ірина ШУТКА

Студенти ІНЕМ — у ТОР-10
національного конкурсу CFA
Institute Research Challenge. У
команді — магістранти Петро Галюк, Ярина Дмитришин, Андрій
Маргітич, Ольга Кошик, Олена
Глянцева; куратор — доцент
кафедри менеджменту організацій Тетяна Кулініч. Тепер
політехніки можуть вибороти
шанс представляти Україну на
змаганнях у США.
Молоді учені України й Польщі
розвивають співпрацю. Рада
молодих учених при МОН України підписала рамкову Декларацію про співпрацю з Радою молодих учених при Міністерстві
науки та вищої освіти Польщі.
Йдеться про співпрацю у питаннях ідентифікації та ліквідації
бар’єрів у сфері професійного
розвитку молодих учених обох
країн, розвиток академічного
партнерства.
За матеріалами інформагенцій
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октокоптер

Щоб не втрачати цінні кадри

Н

Директор інституту
професор Корнилій Третяк
дуже тішиться придбаним
апаратом, адже відтепер
Політехніка не поступатиметься польським вишам,
які стали частіше „перехоплювати“ найкращих
студентів, пропонуючи їм
здобувати освіту у них. Чимало студентів, які освоюють напрям підготовки
„Геодезія і картографія“,
здобувають у Польщі й
другу вищу освіту. Внаслідок, Україна втрачає цінні
геодезичні кадри. Саме
тому Політехніка намагається йти в ногу із зарубіжними вишами. Цікаво,
що апарат придбали у той
день, що й Краківський
аграрний університет.
Октокоптер має 8 електродвигунів та гвинтів. До
комплекту входять: мультикоптер, пульт управління з монітором, пульт
приймання знімальної
інформації з монітором,
2 комплекти акумуляторів, зарядний пристрій,
кейс для транспортування, 8 запасних гвинтів,
трьохосний підвіс камери
з системою погашення вібрацій, дзеркальна цифро-

ва камера не менше ніж на
22 мегапікселі зі змінним
об’єктивом із фокусною
відстанню 75 — 300 мм
та 4-кратним оптичним
зумом. Максимальна висота польоту апарата —
2000 м, мінімальна тривалість — 15 — 20 хв., радіус
керування — 1 км. Своїм
коштом інститут з часом
зможе придбати тепловізор, повітряний 3D-сканер
та компактний складний
парашут.
— Октокоптер важить
6,5 кілограма, говорить
Корнилій Романович. —
Передовсім, ним користуватимуться в навчально-науковій лабораторії
геодезії, інформатики та
лазерного 3D-сканування. Скористаються ним і
старшокурсники кафедр
фотограмметрії та геоінформатики, вищої геодезії та астрономії й інженерної геодезії. Кафедра
геодезії хоче модифікувати свій курсовий проект,
який студенти готують на
другому курсі, ймовірно,
що працюватимуть з ним
і першокурсники. Доброю
підмогою він стане студентам під час навчальної

| Світлина Катерини Гречин

априкінці року Львівська політехніка придбала
для Інституту геодезії октокоптер.

практики в Бережанах. І
найважливіше — з його
допомогою ми зможемо
провести результативніші
дослідження Антарктики,
куди цього року знову поїде група наших спеціалістів. Октокоптер має
автоматичне керування,
необхідне для дослідження льодовиків. Крім цього,
незабаром підписуємо угоду про співпрацю з „Укрнафтою“ про проведення
спостережень за зсувами
нафтопроводу „Дружба“
в Сколівському районі і в
Закарпатті. Залучатимемо
до цієї роботи і студентів.

— Можливості апарата
успішно використаємо і
для сканування дерев’яних
церков на Львівщині, —
додає інженер лабораторії
Андрій Маліцький. — Цією
роботою займаємося вже
кілька років на замовлення ЛОДА, яка проводить
їх інвентаризацію. Досі ми
не могли сканувати верхні
частини церков, особливо, коли вони дуже високі
чи розташовані у щільній
забудові. З октокоптером
цю проблему можна легко
виправити. Ця робота перспективна і цікава.
Катерина ГРЕЧИН

данина історії

Церква в Підгірцях отримає друге дихання?

П

ершим кроком до відновлення дерев’яної церкви — пам’ятки архітектури національного
значення, яка згоріла у 2000 році, стане робота над
бакалаврським проектом студентів кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини ІАРХ
Львівської політехніки.

Ініціатор відбудови
церкви — виходець із
Підгорець Ігор Кавич.
Ідею підтримали ректор
університету професор

Юрій Бобало, доцент кафедри дизайну та основ
архітектури Ореста Ремешило-Рибчинська та
завідувач кафедри рес-

таврації архітектурної
і мистецької спадщини
професор Микола Бевз.
— Нині збереглося
чимало документів, які
допоможуть відтворити
достовірну картину минулого: схема генерального плану розвитку території довкола кладовища, дзвіниці і дерев’яної
церкви, фотографічні

документи, описи, кадастрові матеріали, обмірні креслення наших студентів, — вважає Ореста
Ігорівна. — Якщо вона
таки постане на цих пагорбах, то, ймовірно, тут
буде розміщено музей
українського визвольного руху ХХ століття.
Катерина ГРЕЧИН
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Наука — це перспективно
В
одних людей потяг до науки проявляється дуже рано, скажімо, на
молодших курсах, в інших — наприкінці навчання, ще в когось —
після набуття певного досвіду роботи. Сьогодні говоритимемо про те,
що очікує людину, яка вирішує присвятити себе науці, і якими можливостями розвитку вона може скористатися.

Знайти себе
Дуже часто вже на другому – третьому курсах студент здійснює перші
наукові спроби. Хтось зголошується
сам, ще когось спонукають викладачі, приглянувшись до доброго і, на
їхню думку, перспективного студента. Перший досвід починається
з олімпіад, конкурсів, студентських
наукових конференцій. Зазвичай
студент обирає собі наукового керівника або ж керівник — студента, запропонувавши йому працювати разом над певною тематикою. Потім,
зазвичай на четвертому курсі, молодий науковець готує свою першу
статтю до „Вісника“, здебільшого у
тандемі з науковим керівником. Наступна сходинка — це магістратура,
оскільки до магістратури вступають
люди, які мають намір розвиватися
науково. Далі — вступ до аспірантури, робота над кандидатською.
Це лише окреслений план, яким
аж ніяк не можна обмежуватися науковцеві, адже наука — це розлоге
поле, де він утверджується, шукає
і знаходить новизну, досліджує те,
що згодом принесе користь для суспільства.

Полювання, а не конвеєр
Про те, які перспективи відкриваються перед молодим науковцем
сьогодні, розповідає голова Ради молодих учених Львівської політехніки
Олександр Березко:
— Великий позитив у тому, що
нас допустили до програми „Горизонт-2020“. Успіх науковця у цій
програмі — індикатор його високого
рівня. Йдеться про вченого не лише
як про особистість, а й у команді.
Ця програма й участь у ній дає нам,
по-перше, можливість розвиватися
професійно, а по-друге, отримати
кошти для дослідів і для життя.
— Які перші кроки науковця?
— Ми ще перебудовуємося від
совкової системи (коли кожному да-

вали мінімум — і на тому було все)
до конкурентного середовища, де
кожен відповідає за себе. Нарешті
маємо чіткі мірила: індекс цитування, імпакт-фактор журналу, індекс
Хірша науковців. У Польщі є практика, коли університетський підрозділ отримує кошти на наступний рік,
враховуючи всі ці показники. Тобто,
ми говоримо про перехід від кількості до якості. Тому неправильно визначати якість наукових досліджень
за кількістю, наприклад, публікацій
чи сторінок тексту. Приємно, що
основні агенти таких змін — молоді
вчені.
— А як у цій ситуації вирішувати
власні матеріальні потреби?
— Свого часу Ейнштейн сказав,
що наука — це прекрасна річ, але до
того моменту, доки ти не змушений
нею заробляти на життя. Очевидно,
людина, яка йде в науку, повинна
зрозуміти, що якщо на першому плані – гарантований матеріальний добробут, то краще не починати. Часом
винаходи приносять надприбутки,
але це — полювання, а не конвеєр.
Успішна інноваційність передбачає
вміння ризикувати, думати, як підприємець.
— Науці присвячують себе лише
одержимі нею?
— Тут є одна річ, яка захоплює
— можливості росту. Наука — це
безмежний світ, тут усе в межах
твоєї уяви, працелюбності, широти поглядів. Наука залишає людині
шанс зробити серйозний внесок в
історію. Маю на увазі тих амбітних
людей, які готові в себе повірити і
йти до кінця. Недавно я прочитав
інтерв’ю з професором одного західного університету, який акцентує,
що по-справжньому вартісний науковий результат може вдатися лише
тоді, коли тим живеш. Це схоже до
мистецтва, спорту. Якщо наука не
подобається, викликає відразу — не
треба себе силувати. Якщо ж ми захоплені своєю темою і тим живемо

— нас очікує успіх, якої сфери це не
стосувалось би.

Здобути стипендію
Сьогодні молодий науковець має
багато можливостей розвиватися на
міжнародному рівні. Як розповідає
інженер Центру міжнародної освіти
Наталя Рожанківська, в закордонній
інституції можна успішно практикуватися, навчатися, проводити дослідження, тобто використовувати її
лабораторію, здобутки, потенціал.
Однак для цього треба мати чітку мотивацію і пройти конкурсний відбір.
— Можливість практикуватися за
кордоном дає великі перспективи?
— Так, адже в нас багато що, наприклад реактиви, треба шукати,
купувати, роздобувати, а там приїжджаєш — і все для дослідів є. За
кордоном у практичній частині дисертаційної роботи можна за місяць
зробити те, що у нас за рік.
— Які стипендійні програми для
молодих науковців діють на сьогодні?
— Серед найпоширеніших —
стипендія ім. Фулбрайта, DAAD.
Вони дають можливість навчатися в
магістратурі, проводити дослідження, набиратися наукового досвіду в
інституціях США, Німеччини, Австрії. Також маємо стипендії інших
країн — Польщі, Швеції, Швейцарії,
Англії, Китаю… Однак завжди, крім
уже зазначених вимог, треба добре
знати іноземну мову, скласти з неї
іспит. Це перший крок претендента. А наступний — підготувати пакет необхідних документів, описати
свою мотивацію. Хочу наголосити,
що кожну стипендію треба здобувати! Але можливостей є багато.
Ірина МАРТИН
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у світі мов

Minna no Nihongo
ак, ми є! І так, у Політехніці
можна вивчати японську!“
— кажуть на кафедрі іноземних
мов Львівської політехніки. Про
японістику тут — а її вивчають
прикладні лінгвісти, а також
студенти факультативу — багато-хто не знає, і це попри те, що
політехніки мають що показати.

У японський світ із
головою
Японська є другою мовою за
вибором для студентів напряму
підготовки „Прикладна лінгвістика“. Вони вивчають мову, теорію і
практику перекладу, країнознавство, пишуть дипломні роботи на
відповідну тематику і т. д. Про
звичаї і звички японців дізнаються й від самих японців. Представники інших спеціальностей теж
можуть пізнати Країну Сонячного Сходу — завдяки факультативу,
який у Політехніці в 1990-х започаткував знаний японіст, доцент
кафедри ІМ Мирон Федоришин.
Вже другий рік поспіль на ці заняття спеціально виділяють години, зауважує завідувач кафедри ІМ
Наталія Мукан. Завдяки матеріалам на кафедрі і сучасним технологіям та інтернету у японський
світ студент може зануритись з
головою.
Політехніки мають налагоджені контакти із Всеукраїнським
товариством викладачів японської мови, Посольством Японії
в Україні (його очільники бували
в університеті), беруть участь у
різних фахових заходах. Мирон
Семенович — автор та співавтор

| Світлина Ірини Шутки

„Т

навчальних видань з японської
(зокрема „Minna no Nihongo
(Японська мова для всіх)“), численних перекладів (Мацуо Басьо,
Кавабата Ясунарі, ін.); 2012-го він
отримав відзнаку японського імператора — Орден Вранішнього
Сонця. Викладачі стажуються в
Японії (зараз грант має Надія Гораль). А студенти тим часом виступають на Всеукраїнському конкурсі промов японською мовою.
Завершуючи навчання, можуть
скласти Кваліфікаційний іспит на
знання японської мови Ніхонґо
норьоку сікен Japanese- Language
Proficiency Test, JLPT, (як TOEFL
з англійської) й отримати сертифікат, що визнається у світі; для
студента — третій рівень (із 5-ти)
— досить достойно.

Чи складна японська?
Не складна — запевняє доцент
кафедри ІМ Ольга Літінська, бо „як
і всі мови світу, дуже красива та
гармонійна“, треба лише відшукати
цю гармонію. Так, японська — відмінна від української (інші система
письма, структура речень, силабічна
система), однак успіх у її вивченні,
як каже викладачка-японістка Наталія Костевич, залежить від самого студента, його здібностей. Юні
японісти, за словами викладачів,
— наполегливі, зацікавлені й дуже,
а інколи аж занадто мотивовані і хочуть „все й одразу — вже на першому курсі думати, говорити, читати,
писати японською“. Відтак важливо підтримувати цей початковий
запал, адже існує думка, що на ви-

вчення японської потрібно років 15
— якщо „від голови до серця“, але
якщо це „шлях від серця до голови“,
— все вдасться швидше.
У кожного — своя „японська історія“: у когось все починається із
дитячого захоплення аніме чи карате, когось приваблює „інакшість“
Далекого Сходу — мови, культури,
світобачення. Дехто, як другокурсник ІКТА Ростислав Лозинський
хоче навчатися у Країні Сонячного
Сходу:
— Я готуюсь до іспиту, який
буде влітку в Японському посольстві у Києві. Хотів би продовжити
вивчати комп’ютерну інженерію —
вступатиму в Університет Осаки,
що у 50-ці найпрестижніших вишів
світу. За рік вивчив два алфавіти і
велику кількість кандзі (ієроглафічне письмо — І.Ш.): знаю близько 300
ієрогліфів, 1000 загальновживаних
слів. Кажуть, що перші два рівні для
початківця найважчі. Загалом японська граматика легша, ніж англійська, а от найважче — запам’ятати
велику кількість ієрогліфів.
Добрим прикладом для Ростислава може бути колишній політехнік —
випускник механіки й курсів японської Ігор Шепінка, який свого часу
вразив чудовими знаннями ієрогліфів навіть японців, завдяки стипендії Японської Фундації вивчав в
Японії мову, а згодом — ще й ІТ. Для
багатьох технарів знання японської,
як засвідчує практика, стає плюсом у
працевлаштуванні й кар’єрі, до того
ж не лише в Україні, а й, до прикладу,
в Чехії, Канаді, США…
Закінчення на 9 с. m
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славетні політехніки

Чи потрібна інженеру математика?

Н

азва цієї статті провокативна. Кожний співрозмовник гаряче нас
переконує, що потрібна і навіть дуже потрібна. Але реалії невтішні
— з кожним роком математична освіта інженерів невпинно деградує
(про фізику говорити не станемо — винесемо за дужки і скоротимо).
На це є багато об’єктивних і суб’єктивних причин. Не будемо їх тут
з’ясовувати, бо це тема окремої відвертої дискусії. Тут мова піде про
видатного математика XX сторіччя, випускника Львівської політехніки 1914 р. Стефана Банаха (1892 – 1945).

Яку освіту мав Стефан
Банах?
Про С. Банаха сказано і написано дуже багато, але найменше
дослідженим періодом життя геніального вченого є його студентські роки.
Деякі біографи тільки мимохідь згадують про навчання Банаха у Львівській політехніці,
розглядаючи це малозначущим
епізодом його біографії. Окремі
історики пишуть, що він не мав
жодної вищої математичної освіти, а був „геніальним самоуком“.
Дехто сумнівається чи взагалі він
навчався, а якщо і навчався, то чи
рік, або два, чи то складав іспити
екстерном, чи навчався повний
термін. Дехто безпідставно перебільшує вплив краківської школи
математиків у воєнних (1915 –
1920) роках на формування його як
математика. Та і ми, політехніки,
не задумуємося над тим, яку роль
зіграла аlma mater у його зростанні, як ученого зі світовим ім’ям.
Ніхто, крім самого Банаха, не
може краще знати де він навчався, за яким фахом і в яких роках.
Так ось, в анкеті відділу кадрів
Львівського державного університету ім. І. Франка фіолетовим
чорнилом на пожовклому із часом папері у графі „Місце праці чи
навчання“ Банах власноруч написав: „Політехнічний інститут, дорожний відділ, 1910 – 1914“. Треба
припинити всі домисли, інсинуації на цю тему і виходити із цього
незаперечного факту.
Стефан Банах записався на навчання до Цісарсько-королівської
Політехнічної школи у Львові, як тоді називали теперішню
Львівську політехніку, 1910 року,
відразу по закінченні навчання
у краківській гімназії. Перший
рік навчався на відділенні будо-
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ви машин, а потім перейшов на
відділення інженерії. Навчальні
програми першого курсу цих відділень практично збігалися, тому
для такого переходу не виникало
особливих перешкод. Завершив
навчання на четвертому курсі,
якраз напередодні Першої світової війни, склавши пізньою весною 1914 р. державний іспит на
так званий півдиплом, що умовно
відповідає диплому сучасного бакалавра. Програмами відділення
інженерії передбачалося продовження навчання на п’ятому курсі.
На жаль, Банах не зміг цього зробити, бо Політехніка припинила
навчальну роботу.
Не маючи засобів до існування, які він переважно отримував
завдяки репетиторству, і яке тепер уже нікого не цікавило, Банах
залишив Львів. Певний час працював десь на теренах Галичини
за фахом — виконробом на будівництві доріг. Достеменно не відомо коли опинився у Кракові. До
Львова повернувся тільки 1920 р.,

відразу розпочав викладацьку роботу у Політехніці на посаді асистента кафедри математики.
Простежимо тут тільки за математичною освітою інженерів
того часу, опираючись на архівні матеріали за 1910 – 1914 роки,
впродовж яких навчався Банах. На
першому курсі дисципліну „Математика І“ (обсягом 5 годин лекцій
та 2 години практичних щотижня,
впродовж повного навчального
року) викладав професор Здислав
Круговський. Програма дисципліни охоплювала три головні теми:
основи лінійної алгебри, принципи аналізу та аналітичну геометрію. Принципи математичного
аналізу завершувалися вивченням
багатократних інтегралів, розрахунком довжин кривих та площ
поверхонь. Аналітична геометрія
завершувалася вивченням властивостей конічних перетинів — еліпса, гіперболи, параболи.
На другому році навчання Стефан Банах слухав продовження
курсу математики під загальною
назвою „Математика ІІ“, яку викладав професор Плацид Дзівінський. Обсяг дисципліни — 5 годин лекцій щотижня та 2 години
практичних занять на тиждень
у двох півріччях. До програми
входили: теорія означених інтегралів, теорія функцій, теорія
звичайних диференціальних рівнянь та елементи теорії диференціальних рівнянь у частинних похідних. Завершувалася дисципліна
темою „Загальна теорія кривих та
поверхонь“.
І це ще не все. Впродовж першого і другого курсів дві години
щотижня навчальний план відділення інженерії передбачав дисципліну „Математичний семінаріум“, на якому студенти розглядали
задачі новітнього аналізу, вищої
геометрії та застосування математики. Додаймо до цього, що на
другому році навчання молодому
С. Банаху довелося прослухати
річний курс нарисної геометрії,
який викладав тоді ще молодий
доцент Казимир Бартель. Зверніть
увагу, що у той час нарисна геометрія трактувалася і викладалася як
спеціальний розділ математики.
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З наведеного бачимо, що
Стефан Банах здобув у Політехнічній школі повноцінну математичну освіту за програмами
вищих технічних закладів Європи. Якщо до цього додати, що
Банах з дитинства захоплювався
математикою, від природи був
надзвичайно талановитий, за
характером зосереджений і наполегливий, то виникає очевидний висновок, що після навчання у Політехніці він став добре
освіченою у математиці молодою людиною, спроможною до
дальшої наукової кар’єри. Справа
залишалася за малим, проте важливим — потрапити у відповідне
творче середовище математиків. Тому нічого надзвичайного
немає в тому, що відомий математик Гуго Штейнгаус навесні
1916 р. у Кракові звернув увагу на
С. Банаха, почувши ненароком
його розмову з однокласником
по гімназії про інтеграли Лебега. Дальша співпраця та дружба зі
Штейнгаусом остаточно визначила долю Банаха.

Видатні математики
були випускниками
технічних університетів
У декого може виникнути думка,
що інженерної освіти недостатньо,
щоб перепрофілюватися на наукові
дослідження з математики. Це переконання хибне, бо спростовується великою кількістю прикладів. Такі
видатні математики, як П’єр Лаплас,
Огюстен Коші, Жозеф Лаґранж були
інженери за освітою. Ближчі до нашого часу Олівер Хевісайд, Поль
Дірак також випускники технічних
навчальних закладів.
Нещодавно у дирекцію ІМФН
завітала група гостей із Польщі, які
виявили бажання відвідати музей
Банаха у Львівській політехніці. На
жаль, ми змушені були розчарувати
шановних колег, що такого музею не
маємо. А шкода!
Григорій ПОНЕДІЛОК,
доцент кафедри прикладної
фізики та наноматеріалознавства;
Ольга РИБИЦЬКА,
доцент кафедри
вищої математики

у світі мов

Minna no Nihongo
m Закінчення. Початок на 7 с.

Бачити підводну частину
айсберга
Японська — ключ не тільки до
вищої зарплатні чи ліпшої посади,
а й багатшого, нового погляду й
глибшого розуміння мовного світу
і світу загалом. Мирон Федоришин
зазначає:
— Багато мовних явищ у японській мові — наче дзеркально відображені, наприклад, у будові речень. Чимало філологічних термінів
вживається по-іншому (ми звикли:
підмет, присудок і т.д.), вони не такі
однозначні, як у європейських мовах. Японська мова — видима частина айсберга, і, щоб її розуміти, треба знати і „підводну“ частину, тобто
те, що за нею стоїть. Якби я обмежився західними мовами, сприймав
би все зовсім інакше: у середовищі
однієї мови, одного світобачення
багато чого не помічаємо — так, як

не думаємо про кисень, доки його
не бракує. Із глибшим вивченням
японської у мене водночас відбувся
й світоглядний переворот, адже ці
знання мають універсальний характер.
Ольга Літінська переконана, що
в сучасному світі „немає близьких
чи далеких культур і людина, маючи
вільний доступ до інформації, може
вважати себе належною до будьякої культури, формувати у собі
мультикультуралістичні погляди й
ідентичність“:
— Такі люди дуже важливі для
кожної спільноти, бо несуть в собі
„ген“ іншої знакової, символічної
системи, іншої логіки буття і осмислення людини та її місця у світі. Я
бачу це в своїх студентах: своєю
„іншістю“ японська мова підтримує
їхнє прагнення до незвичайного,
нового, надихає постійно шукати і
ставити питання.
Ірина ШУТКА

СТУДІЇ

9

наш календар
14 лютого — День святого Валентина.
15 лютого — Стрітення Господнє.

Пам’ятні дати
11.02.1670 — народився Самiйло Величко, український козацький літописець.
11.02.1908 — помер Анатоль Вахнянин, український композитор i письменник, громадський діяч.
11.02.1989 — у Києві відбулася Установча конференція Товариства
української мови ім. Т. Шевченка (пізніше — Всеукраїнське товариство
„Просвіта“).
12.02.1871 — народився Лесь Мартович, український письменник i громадський дiяч.
12.02.1907 — народився Володимир
Стернюк, архієпископ УГКЦ.
12.02.1924 — поляки замордували
Ольгу Басараб, члена Української
Військової Організації (УВО).
12.02.1939 — відбулися перші вибори
до сейму Карпатської України.
13.02.1795 — помер Георгiй Кониський, український письменник, церковний i культурний дiяч.
13.02.1901 — народився Іван Сенченко, український письменник.
13.02.1903 — народився Жорж Сименон, французький письменник, автор
детективних романів.
14.02.1897 — помер Пантелеймон Куліш, український громадський діяч,
письменник, історик, етнограф.
15.02.1574 — Друкар Іван Федоров
видав у Львові „Апостол“ — одну з
найдавніших, відомих на території
України книг.
16.02.1813 — народився Семен Гулак-Артемовський, співак, український композитор, автор опери „Запорожець за Дунаєм“.
16.02.1918 — проголошення самостійності Кубані.
16.02.1968 — помер поет-есеїст Євген
Маланюк.
17.02.1664 — поляки під Новгородом-Сiверським розстріляли полковника Івана Богуна.
17.02.1892 — народився Йосип Коберницький-Слiпий, кардинал i Патріарх
Помісної УГКЦ.
17.02.1908 — народився Олекса Влизько, український поет, якого розстріляли енкаведисти 1934 року.
17.02.1970 — помер Андрій Малишко,
відомий український поет.
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люди університету

„Побільше б нам таких викладачів!“

Л

юдмила Баб’як — педагог, член-кореспондент Української нафтогазової академії, доцент кафедри хімічної технології переробки
нафти та газу Інституту хімії та хімічних технологій — вже 28 років
успішно трудиться на рідній кафедрі.

Після закінчення Політехніки
одинадцять років відпрацювала у
Львівській філії НДПКІ „Масма“.
Потім, на запрошення завідувача
кафедри професора Василя Шевчука, який розпочинав роботу над
великою тематикою з каталітичного перетворення вуглеводнів,
повернулася у рідні пенати. Відтоді й займалася науковою роботою:
досліджувала каталітичне перетворення різноманітної вуглеводневої
сировини на висококремнеземних
каталізаторах. Дальші наукові дослідження, які до розпаду Союзу
були дуже перспективні, стосувалися модифікації каталізаторів та
їх використання для каталітичного
перетворення насичених та ненасичених вуглеводневих газів. Незважаючи на перервані зв’язки, разом
з колегами-науковцями продовжувала працювати над темою, паралельно готувала кандидатську дисертацію. Захистивши її, перейшла
на посаду доцента кафедри і почала
займатися викладацькою роботою.
— Людмило Володимирівно, хто
у Вас переважає: викладач чи науковець?
— Думаю, 50 на 50. Наукові дослідження завжди приносять задоволення й азарт. Вони й нині захоплюють цілковито і час, і думки. З
іншого боку, викладацька робота
теж імпонує. З групою, де є куратором, дбаємо не лише про добре засвоєння знань, а й про відпочинок.
— Чи відчуваєте позитивні зміни
у студентському середовищі?
— Приємно відзначити, що рівень знань студентів зріс із початком введення ЗНО. Раніше до нас
йшли студенти, які не проходили
за конкурсом на інші кафедри. Добре, що відійшла модульна система,
адже вона не вчила студентів чітко
формулювати і висловлювати свою
думку. Тепер викладачеві в індивідуальній бесіді легше зрозуміти,
чого студенти досягли за період
навчання.

— Як доля з’єднала Вас із профспілковою роботою?
— Це почалося ще у студентські
роки, коли з другого курсу очолила
профбюро факультету. А коли повернулася на кафедру, знову поринула у цей вир: профорг кафедри,
голова факультетського й інститутського профбюро (одного із найбільших профспілкових осередків
у Політехніці). Я — член президії
профкому і університетської узгоджувальної комісії з питань колективного договору між адміністрацією і
профкомом.
— Чим захоплюєтеся поза роботою?
— Люблю подорожувати разом
з чоловіком і дітьми. Ми побачили
всі замки Західного регіону. Щоліта їздимо на мою малу батьківщину
— місто Полонне на Хмельниччині.
Батьківська хата стоїть у прекрасному місці: є город, сад, поблизу тече
річка. Любимо разом кататися на
човні, ловити рибу. Подобається
бродити по лісу, збирати гриби (це
дуже добре вдається моєму чоловікові), люблю читати, маю велику
бібліотеку.
— Чим найбільше порадував чи засмутив рік, що відійшов?
— Рік засмутив гібридною війною на сході країни, якій не видно
кінця. А тішать мене своїми здобутками діти. Маю четверо внуків.
Старший, дуже активний, займається спортом, добре вчиться, комунікабельний, любить поспілкуватися
на різні теми. Уваги потребують і
меншенькі.
— Що чекаєте від нового року?
— Чекаю миру, встановлення
справедливості і порядку в Україні,
відновлення її у колишніх межах.
Хочу, щоб мої рідні були здорові,
щоб збулися всі мої задуми. Торік
оформила три патенти на винаходи, цього року планую оформити
ще три, написати й опублікувати
нові статті. Та й навчальний про-

цес щоразу ставить перед нами нові
завдання. Це робота цікава, творча.
Слово про колегу
Завідувач кафедри професор хімічної технології переробки нафти
і газу Михайло Братичак: „Людмила
Володимирівна — дуже позитивна
людина. Прекрасний викладач: вміє
порозумітися і працювати зі студентами. Вони люблять її лекції, які
читає їм на високому професійному
рівні з використанням сучасних технічних засобів. Чуйна, товариська.
Побільше б нам таких викладачів“.
Доцент кафедри Володимир Гуменецький: „Моя колега — надзвичайно організована: всюди встигає,
все робить вчасно і якісно. Має за
плечима багато різних курсів, тому
лише вона може виконувати окремі
роботи як на кафедрі, так і в інституті. Відповідає за роботу з патентами, пише статті, провадить навчально-методичну роботу і допомагає
нам, коли виникає така потреба“.
Провідний спеціаліст, профорг
кафедри аналітичної хімії, голова інститутської „Просвіти“ Лідія
Гриценко: „У своїй просвітницькій
роботі завжди опираємося на Людмилу Володимирівну, адже саме
вона знаходить кошти на проведення наших заходів, своїх кафедральних вечорів, вистав, інститутських
екскурсійних поїздок тощо. Завжди
відкрита до людей, намагається відгукнутися на їхні проблеми конкретними справами чи просто добрим
словом. За це її люблять, поважають
і вже тричі обирають головою профбюро інституту“.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 3 [2923]
11 — 17 лютого 2016
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коротко

нові можливості

„Сходи в майбутнє“
для студентської молоді

В

сеукраїнська освітня платформа „Сходи в майбутнє“ відкриває для
молодих і активних людей свій майданчик. Тут кожен зможе реалізувати власний бізнес-план чи ідею. З’явившись у 2010 році лише як задум,
зараз — це вже міцна платформа для гармонійного розвитку, яка має
налагоджені партнерські зв’язки з п’ятнадцятьма містами із семи регіонів
України, зокрема й Львовом, а невдовзі планують доєднати й Луганщину.

„Сходи в майбутнє“ — платформа
для спільної діяльності, місія якої, як
наголошує ініціатор цього проекту
Ігор Найда, — створити умови для
вільного здобуття знань, вмінь і навичок, необхідних людині майбутнього.
— Платформа „Сходи в майбутнє“
функціонує в п’яти напрямах: патріотизм, лідерство, розвиток особистості, менеджмент і самоврядування
задля формування нового покоління
свідомих, кваліфікованих фахівців.
Цільова аудиторія — студенти, яких
прагнуть навчити відповідальності
за майбутнє країни; здобувати знання та навички для запуску механізмів
саморозвитку. Участь у програмах —
це можливості здобути нові знання,
вміння, навички від провідних бізнес-тренерів і фахівців; долучатися
до молодіжних форумів; заводити
знайомства з цікавими людьми і, чи
не найголовніше, — підтримка в реалізації власних проектів, — розповіла учасниця платформи Валентина
Ковальчук. — „Сходи“ пропонують
тренінги, семінари, вебінари, відеолекції, фасилітації (командну взаємодію). Минулоріч платформа провела
такі фасилітації з інтернами та сту-
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дентами в Одесі, Полтаві, Харкові,
Києві та Тернополі.
„Сходи в майбутнє“ також дають
можливість поборотися за отримання
грантів у різних напрямах: „Охорона
здоров’я“, „Студентське самоврядування“, „Соціальна реабілітація бійців АТО та їхніх сімей“, „Інформаційно-комунікаційне забезпечення висвітлення діяльності та її партнерів“.
— Учасниками конкурсів, які відбуваються щопівроку, можуть бути
громадські організації, студентські
об’єднання та студентські парламенти. Для участі необхідно заповнити
заявку й очікувати на рішення грантодавця. Якщо проект інноваційний і
цікавий, то на його реалізацію можна
отримати від 15 тис. грн., — додала
Валентина.
У найближчих планах платформи
„Сходи в майбутнє“ — налагодження
співпраці з різними вишами України,
пошук нових партнерів і креативної
молоді. Більше інформації можна почерпнути на сторінці платформи:
https://www.facebook.com/future.sxody/?fref=ts

Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

Два дні поспіль, 12 та 13 лютого о
19.30 у Гарнізонному храмі святих
апостолів Петра і Павла на вулиці
Театральній, 11 прощатимуться з
колядою. Для парафіян та гостей
колядуватимуть хори та ансамблі
Гарнізонного храму. У програмі вечора будуть представлені
традиційні українські колядки
та щедрівки. Звучатимуть також
вибрані хори та арії з „Різдвяної
ораторії“ та ораторії „Месія“.
Громадська організація „Розвиток громади“ в рамках проекту
„Куток добра“ створює у лікарнях майданчики для дітей, щоб
зробити їхнє перебування там
комфортнішим. Небайдужих
львів’ян просять долучатися до
ініціативи і приносити вживані і
нові іграшки для пацієнтів міських
лікарень. Важливо, щоб їх можна було регулярно мити. Вже є
домовленість із двома лікарнями:
Львівською дитячою чорнобильською лікарнею (вул. Дністерська, 27) та Комунальною міською
дитячою клінічною лікарнею (вул.
Пилипа Орлика,4). Забавки можна
приносити за адресою: проспект
Шевченка, 7, пов.4, оф. 27 у будьякий зручний робочий час. Також
за іграшками можуть приїхати
представники організації. Якщо
хтось хоче принести іграшки у
вихідні, то потрібно попередньо
домовитися за телефоном:
38 (067) 310-7787.
Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА звертається
до мешканців та гостей області
бережливо ставитися до ранньоквітучих весняних квітів,
занесених до Червоної книги
України. Щороку із початком весни на ринках області розширюється асортимент квітів, серед яких,
на жаль, і рідкісні види рослин, що
перебувають під загрозою зникнення. У департаменті екології
нагадують, що на порушників чекає
адміністративна та кримінальна
відповідальність. Зокрема, таку
відповідальність законодавство
передбачає за порушення порядку придбання і збуту об’єктів
рослинного світу, які занесено до
Червоної книги України, та вимог
щодо охорони таких видів рослин,
а також знищення або незаконне
вилучення їх з природного середовища.
За матеріалами інформагенцій
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самоврядування

Активісти профбюро ІППТ працюють
для студентів
Д

іяльність колегій та профбюро в інститутах Політехніки досить
різна. Та їх всіх об’єднує спільна мета — зробити студентське життя цікавішим і відкрити можливості для розвитку молоді та її реалізації. З активістами профбюро Інституту підприємництва та перспективних технологій говоримо про специфіку їхньої діяльності, успіхи
і труднощі в роботі.

Особливість роботи профбюро
цього інституту, як зауважили мої
співрозмовники — четвертокурсниця Христина Васьо, яка очолює
цей молодіжний осередок, і керівник культмасового та туристичного
відділів Роман Цудний, передовсім у
тому, що атмосфера в команді навіть
більше, ніж дружня, — майже родинна. Студенти мають власні традиції:
щоп’ятниці збираються у своїй 01 аудиторії, де обговорюють ідеї, плани,
напрацювання чи просто спілкуються; всією командою їздять у гори.
Плануючи будь-які заходи, акцентують увагу передовсім на тому,
щоб було цікаво всім. На початку навчального року проводять соцопитування, щоб знати, чого найбільше
хочуть студенти. Серед заходів, які
організовують, — різнотематичні
лекції та тренінги, які проводять
викладачі чи запрошені гості. Минулоріч сформували нову команду для
участі у традиційних університетських фестивалях „Весна Політехніки“ та „Осінь Політехніки“. Були
співорганізаторами свята Миколая
для дітей Краковецького спецінтернату (на сторінках нашої газети була
публікація про це свято). На початку березня планують провести між
красунями інституту конкурс „Міс
ІППТ“, а ближче до завершення се-

местру — турнір між студентами
і викладачами „Козацькі забави“.
— В університеті студенти не
тільки навчаються, а й розвиваються. Мій відділ більше відповідає
власне за дозвілля. Але це не лише
дискотеки чи клуби, а також і духовний відпочинок: театри, пізнавальні
поїздки. Ми досить часто організовуємо походи в театри, але, на жаль,
студенти не дуже активно зголошуються. Хоча стараємося відбирати з
театральних репертуарів найцікавіше. Те ж стосується й різноманітних
екскурсій. Ініціюємо багато, але не
все вдається реалізувати через пасивність молоді, — розповів Роман.
— Ми робимо все, щоб урізноманітнити життя наших студентів,
а також створити нові можливості
для їхнього розвитку. І тішить нас,
коли в профбюро приходять молоді
й активні люди, здебільшого першокурсники, які готові працювати в
колегії, випробувати щось нове, —
наголосила Христина.
З найактивнішими студентами,
які твердо вирішили присвятити
свій вільний час роботі в колегії та
профбюро, проводять співбесіду,
щоб передовсім з’ясувати, в якому
напрямі роботи бачать себе, що хочуть зробити для інституту, що найбільше цікавить, і, відповідно, від

цього вже залежить відділ, в якому
працюватимуть.
Окрім цього, студенти не оминають соціальної роботи. Так, минулого семестру закупляли медикаменти
для поранених військових.
— В нашому інституті працює
викладач Ольга Особа — активістка
„Волонтерської сотні Львів“, волонтер у військовому шпиталі. Завдяки
їй ми знаємо, що саме потрібно пораненим бійцям. Ми збирали ліки
або кошти, за які купували все необхідне. В цьому семестрі продовжимо цю роботу, — розповіла моя
співрозмовниця. — Ще один напрям
— допомога дітям з інтернатів. Ми
співпрацюємо з кількома волонтерами, які ініціювали постійну допомогу інтернатам і сиротинцям. Один
із таких інтернатів буде закріплений
за нашим інститутом і ми регулярно
провідуватимемо дітей, допомагатимемо всім необхідним. Підготування свята Миколая показали, що
нашим студентам дуже подобається
така робота.
Христина Васьо очолює профбюро ІППТ вже другий рік. Харизма і
цілеспрямованість стали основними
рисами, які посприяли перемозі дівчини у виборах.
— Яка я в роботі, те, що добиваюся цілей, вже всі знали, бо для мене
діяльність у профбюро була не нова,
тож це допомогло здобути перемогу.
Окрім громадської роботи та навчання в ІППТ, ще здобуваю заочну
освіту в Інституті гуманітарних та
соціальних наук Політехніки зі спеціальності „соціологія“. У вільний
час займаюся спортом, зустрічаюся з
друзями, — розповіла дещо про себе
очільниця студентів ІППТ. — Зараз
мої мрії — реалізувати все заплановане, залишити після завершення навчання добрих наступників у
профбюро, які, переконана, будуть
ще успішніші, бо базуватимуть свою
роботу на нашому досвіді. А також
реалізувати себе в обраній професії
— фінансиста. Знаю, що в нашій країні є великий потенціал для розвитку
в цьому керунку, а також потреба в
добрих фахівцях.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 3 [2923]
11 — 17 лютого 2016

ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ

13

наш гаманець

Бідний той, хто витрачає все, що має

Я

к розпорядитися грішми, щоб їх вистачало? Про це розповідає
керівник соціальної ініціативи „То-Ся не зробить“ Дана Кушплер.

Коли говоримо про фінансову
грамотність, то мусимо знати, якими
доходами та витратами оперуємо.
Тому треба вести фінансовий звіт
(від руки або електронно). Тобто горизонтально розграфити собі дні місяця, куди вписуватимемо щоденні
витрати, а зліва вертикально ― доходи та витрати. У доходи вписуємо
всі гроші, які отримуємо впродовж
місяця ― стипендію, зарплату, додаткові і непередбачувані надходження, допомогу батьків тощо. Це
допомагає правильно розподілити
свої витрати, які складаються з певних категорій: проживання, харчування, купівля одягу, комунальні
витрати. Однак за будь-яких обставин повинні бути дві категорії: плата
собі і благодійність.
Що таке плата собі? Це не купівля одягу чи солодощів. Ми платимо
комунальним підприємствам за їхні
послуги, продавцям чи виробникам
продукту — за харчі. А плата собі —
це фактично інвестиції, які відкладаємо, а назбиравши певну суму, можемо покласти її на депозит. Важливо
це робити відразу після отримання
надходжень, тому що наша природа така: коли є гроші — ми схильні
розраховувати на їхнє витрачання.
А коли відклали — ця сума вже непорушна.
Крім уже згадуваної плати собі,
важливо мати технічну скарбничку
і кидати туди щодня по гривні (яка
за 20 років може принести 46 тисяч
прибутку), по 50% від заощаджень на
купівлі товару за знижкою і від непередбачуваних доходів. Ці гроші
згодом використаємо за призначенням, наприклад, коли втратимо праце- здатність або роботу. Не відкладати хоча б мінімум — це по-радянськи, коли людей вчили, що про них
подбає держава. Треба сформувати
шлях до фінансової незалежності
— план захисту (середньомісячні витрати помножені на 6 місяців), щоб
згодом не залежати від зарплати, яку
з різних причин можемо втратити.
Друга обов’язкова графа — це
благодійність. Це теж дуже важли-

| Світлина Ірини Мартин

Закон розподілу

во. Один із законів грошей каже:
якщо ти щось віддаєш, то вивільняєш
місце, аби прийшло нове. Тут нема
ніякої магії, чогось з іншого світу,
адже завжди коли ми чимось ділимося, то готові щось нове прийняти.
Важливо виділяти на благодійність
ще й тому, що ніколи не знаємо,
коли самі потребуватимемо. А наше
вміння бути щедрими відображається на нас.
Стандартно радимо на плату
собі та на благодійність відкладати
по 10%. Якщо доходи мізерні, а витрати значні, то ця сума може бути
менша, але важливо, щоб плата собі
і благодійність були на одному рівні.

Використовувати за
призначенням
Що робимо з рештою грошей?
Якщо йдеться про студента, який
частково перебуває на утриманні
батьків, то ці 80% залишку можемо
розподілити на розвиток, навчання,
купівлю книжок, відпочинок, одяг,
харчування — залежно від індивідуальних потреб. Решта — витрати
на життя. Ще є два важливі чинники — це ліки та подарунки. Навіть
якщо ми їх не купуємо щомісяця, то
все ж треба на ці категорії відкладати якийсь мінімум. Можна розкласти
гроші по різних підписаних конвертиках. І використовуємо їх чітко за
призначенням. Доходи маємо різні,
тому нема порад на всі випадки життя, але за найбільшого мінімуму не

треба обмежуватися лише харчуванням та одягом. Наприклад, періодично купити книжку, яка допоможе
у професійності чи саморозвитку. А
до крамниці ходити зі списком, не
робити спонтанні покупки (сподобалося чи захотілося — купив), не
спокушатися на акції і пам’ятати,
що найдорожчий товар розташований нарівні очей.

Коли треба щось змінити
Як зробити так, щоб грошей вистачало? Це проблема № 1 не лише
студентів. Часто ті, які працюють,
за тиждень-два до зарплати починають позичати гроші, які згодом
треба віддавати, тобто відривати від
свого доходу. Позичання — це здебільшого проблема неведення обліку
власних витрат. Я, наприклад, після
першого місяця обліку була несподівано вражена, що дуже багато витрачаю на транспорт. І почала думати,
як здешевити ці видатки. Звісно, долати пішки великі відстані недоречно, а от маленькі чому б ні? І там, де
це можливо, замість маршрутки користуватися електротранспортом.
Отак коли починаєш обліковувати
свої витрати, знаходиться щось таке,
без чого можна легко обійтися.
Щоб грошей вистачало, треба дотримуватися кількох правил: перше
— це вміти заощаджувати. І друге
— розподіляти, адже нам може не
вистачити на необхідне лише тому,
що витрачаємо на щось емоційне,
без чого можна легко обійтися. І не
треба втішатися тим, що ось матимемо вищу зарплату — і вирішимо
фінансові проблеми. Адже зазвичай
тоді збільшуємо витрати, бо хочемо
купувати якісніші продукти, одяг.
Це феномен так званого середнього класу — не за доходами, а за витрачанням. Бідна людина не та, яка
змушена витрачати мало, а та, яка
що заробить — те витратить. Тому
що завтра вона втратить роботу чи
стипендію — і не має за що жити.
Ну а якщо ж наші витрати катастрофічно перевершують прибутки, то
треба або зменшувати потреби, або
ж змінювати роботу чи шукати підробітки.
Ірина МАРТИН
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КУЛЬТУРА

палітра

коротко

12 міні-виставок
у межах однієї

В

икладачі кафедри графічного
дизайну ЛНАМу представили у виставкових залах ЛНГМ
ім. Б. Г. Возницького власну графіку й живописні полотна. Експозицію, зважаючи на різність її
дванадцятьох авторів, назвали
відповідно – „Колаж“.

Ідея проведення такого творчого експерименту, цікавого для
колег і студентів, виникла під час
обговорення на кафедрі. Доцент
Галина Новоженець згуртувала
викладачів і запалила на сміливий
крок – вийти з тіні скромності й
показати світові свої мистецькі
обличчя.
Всі автори, об’єднані спільним
задумом, любов’ю до мистецтва,
педагогічної роботи й студентства,
представили по 5 – 7 робіт. „Це виставка багатьох індивідуальностей,
кожна з яких має особисту філософію, пластику, піднімає цікаві їй
теми. Нема цілісної концепції, не

проглядається одна школа, зате є
різноманітність“, – резюмував враження від побаченого проректор
ЛНАМу мистецтвознавець Роман
Яців.
Такі виставки, переконаний
учасник „Колажу“ Микола Шимчук,
актуальні, їх мала б робити кожна
кафедра академії, а виставкові зали
для цього можуть надавати й інші
музеї. Подібні акції консолідують
викладачів і особливо важливі для
студентів, яких ті навчають – студенти бачать практичні здобутки
своїх наставників.

Мовчазне мистецтво, яке
здатне багато розповісти
Т

вори шести провідних українських скульпторів старшого і середнього покоління можна оглянути до 8 березня в Національному
музеї у Львові ім. А. Шептицького. Давні й найновіші, реалістичні й з
елементами абстракціонізму – роботи Петра Антипа (Горлівка, Київ),
Олександра Дяченка (Київ), Олега Капустяка, Василя Ярича (Львів),
Володимира Кочмара та Валерія Пирогова (Харків) репрезентують
скульптуру з „людським“ обличчям.

Потреба провести
масштабну, об’єднавчу
виставку митців з різних
міст України, але не в столиці, а деінде, назрівала
давно. Остаточно вона
сформувалася під час
спілкування Володимира
Кочмара та Олега Капустяка, а до втілення проекту взявся Василь Ярич.
Учасники виставки –
митці, які одні з перших
наприкінці XX ст. почали звертатися до національної пластичної

традиції, а власне до
мистецтва трипільської
й степових культур, що
виникли на українських
теренах. Крім цього, у
них було прагнення долучитися і до світової художньої традиції, відобразити у своїй творчості
модерністські цінності.
Таким чином, як спостерегли мистецтвознавці,
авторам довелось протиставити ідеям героїзації будівників
радянського світлого майбутнього

До 17 лютого в ауд. 235 головного
корпусу Львівської політехніки
приймають роботи студентів
і аспірантів, які хочуть взяти
участь у фестивалі фотографії
„Спалах“ (22 лютого – 1 березня).
Усі роботи організатори – Колегія
та профком студентів і аспірантів
Політехніки – приймають за жанрами фестивалю. Кожен учасник
має подати 3 роботи у роздрукованому вигляді. Фотографії мають
бути авторські та супроводжуватися невеликим текстовим описом.
Дві книжки Видавництва Львівської політехніки потрапили
до коротких списків рейтингу
„Книжка року 2015“. XVІІ Всеукраїнський рейтинг „Книжка року
2015“ оголосив короткі списки у
номінаціях „Обрії“ та „Візитівка“.
У першій номінації до коротких
списків потрапила книжка Видавництва Львівської політехніки
Т.М. Клименюк, В.І. Проскуряков,
Х.І. Ковальчук „Ілюстрований
словник архітектурних термінів“.
Монографія Ірини Фаріон „Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV – ХVІІ століттях“.
Лауреатів буде названо наприкінці
лютого.
За матеріалами інформагенцій

свої концепції
взаємодії людини та світу. Автори пройшли
стадії компіляції і тепер
стверджують
своє „я“.
Творчі манери усіх представлених митців унікальні.
Так Петро Антип максимально осучаснює
пластику за допомогою абстрактних форм, а Олександр Дяченко
використовує м’яку силуетну лінію,
Василь Ярич – внутрішню психологізацію і мелодійність.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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поради лікаря

Лікування грипу — це не ковтання ліків!
У
країною мандрує вірус грипу. З одного боку, це закономірно, адже
тепер – пора всіляких вірусів, епідемій, застуд. На час підготовки цього числа газети рівень захворюваності у нашому місті перевищив епідпоріг із показником 119.9 при епідпорозі 108.8. Чи можна уникнути грипу,
ніхто однозначно не скаже. Та все ж найпростіші правила допоможуть
якщо не запобігти захворюванню, то принаймні полегшити його перебіг.

Небезпечна недуга

Лікування

Насамперед з’ясуймо, що таке
грип. Це вірусне захворювання,
має симптоми, схожі з іншими
гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але воно
набагато небезпечніше від них
можливими ускладненнями, здебільшого пневмонії, яка лише за 4
– 5 днів може призвести до смерті. Внаслідок ускладнень часто
розвивається і серцева недостатність. Тому треба звернути увагу
на перші симптоми захворювання. Грип легко передається повітряно-крапельним шляхом, навіть звичайним рукостисканням.
У зоні зараження перебувають усі
в радіусі 2-х метрів навколо хворого. Навіть легка форма грипу є
небезпекою для оточення протягом усього періоду прояву симптомів, а це в середньому 7 днів.

Якщо немає ускладнень, грип
зазвичай минає легко. Як вважає відомий педіатр Євген Комаровський,
лікування грипу чи ГРВІ — це не
ковтання ліків! Це створення таких
умов, щоб організм легко впорався
з вірусом. Лікар радить багато пити
(компоти зі сухофруктів, лимонні чаї тощо), зволожувати і провітрювати кімнату, промивати ніс
солевим розчином. Якщо є потреба
збивати температуру, то лише парацетамолом або ібупрофеном, але
не аспірином.
„При ураженні верхніх дихальних шляхів (ніс, горло, гортань)
жодні відхаркувальні засоби не потрібні — вони тільки посилять кашель. Ураження нижніх дихальних
шляхів (бронхіти, пневмонії) не мають до самолікування ніякого стосунку. Тому жодних лазолванів-мукалтинів самостійно“, — застерігає
Комаровський. А ще слід пам’ятати
те, що вірусні інфекції не лікуємо
антибіотиками.

Симптоми
Підвищена температура тіла,
біль у горлі, кашель, нежить, біль
у м’язах. За таких ознак не варто
виходити з дому навіть заради візиту до лікаря, якого слід викликати додому. Таким чином вдасться не спровокувати ускладнення
власної хвороби і не наражати інших людей на небезпеку. Зазвичай
хвороба відступає на 5 – 7 день. 
Якщо стан хворого погіршується, не треба зволікати з госпіталізацією, адже йдеться про
життя. Сигналом тривоги є сильна блідість або посиніння обличчя, затруднення дихання, висока
температура тіла, що довго не
знижується, багаторазове блювання та випорожнення, надмірна сонливість чи збудженість, біль
у грудній клітці, домішки крові у
мокроті, зниження артеріального тиску. За таких симптомів
продовжувати лікування вдома
небезпечно.

Профілактика
Навіть якщо ознак хвороби немає, треба уникати скупчень людей
у закритих приміщеннях, контактів
із хворими людьми, за необхідності
користуватися одноразовими масками, найкраще — стандартними
хірургічними, що мають вологостійку поверхню і довго залишаються ефективними. Також треба регулярно провітрювати приміщення
і робити вологе прибирання — як
удома, так і на роботі, щоб не залишати навколо себе живі віруси
й бактерії, що активні впродовж
кількох годин після перебування у
приміщенні хворої людини. Задля
підвищення опірності організму
необхідно повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми.
Часто мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із

вмістом спирту, адже інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та
очі, яких ми час до часу торкаємося
руками. Саме на руках кілька годин
зберігаються в активному стані віруси і бактерії, що залишилися від
дотиків рук інших людей. Фахівці
радять користуватися тільки одноразовими паперовими серветками
і рушниками — як після миття рук,
так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю, а також при
нежиті. Якщо нема паперової серветки, то кашляти треба в лікоть, а
не в долоню.
„Ніяких ліків з доведеною профілактичною ефективністю не існує.
Тобто ні цибуля, ні часник, ні горілка, які ви ковтаєте або запихаєте в
дитину, не здатні захистити ні від
респіраторного вірусу загалом, ні
від вірусу грипу зокрема. Все, за чим
ви гоните по аптеках, усі ці нібито
противірусні засоби, нібито стимулятори інтерфероноутворення,
стимулятори імунітету і страшенно
корисні вітаміни — все це ліки з недоведеною ефективністю, ліки, що
задовольняють головну ментальну
потребу українця — „треба щось
робити“. Основна користь усіх цих
ліків — психотерапія“, — запевняє
Євген Комаровський.
До профілактичних заходів належить і перебування на свіжому
повітрі, часте провітрювання приміщення, невикористання обігрівачів, які пересушують повітря.
А ще для того, щоб не захворіти,
треба не думати про те, як би то не
захворіти. Так, саме психологічне
налаштування дуже важливе. За
спостереженнями колишнього педіатра, нині дитячого психотерапевта
Андрія Метельського, люди масово
починають хворіти на грип через
два тижні після початку реклами
протигрипозних засобів.
Підготувала Ірина МАРТИН
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

спортогляд

Радощі й проблеми студентського спорту
На генеральній конференції
ЮНЕСКО визначено дату святкування Міжнародного дня студентського спорту (IDUS) — цей день
щороку відзначатимуть 20 вересня.
Новину повідомила Міжнародна федерація студентського спорту (FISU).
Такий день підтверджує важливість
спорту як складової навчального
процесу у ВНЗ та значущість його
ролі в розвитку фізичного та спортивного виховання молоді. Міжнародний день студентського спорту, за рекомендацією FISU, членом
якої є Спортивна студентська спілка
України, відзначатимуть спеціальними заходами — спортивними змаганнями, конкурсами, а також дискусійними семінарами та фестивалями.
Спортивний сезон, який наближається до фінішу, був багатий для
студентів на різноманітні спортивні події, які відбувалися на аренах
України, Європи та світу. За підсумками: ХІІ літня Універсіада України
2015 року —змагання з 19 видів спорту (із 22 запланованих), у фінальних
змаганнях в 23 містах (найкраще — в

Дніпропетровську (академічне веслування), Кіровограді (художня гімнастика), Львові (кульова стрільба,
шахи, фехтування), Сумах (дзюдо),
Тернополі (волейбол), Києві та Запоріжжі (баскетбол)) змагалося понад 4
тисячі студентів з понад 170 вишів.
А також — у Всесвітній Універсіаді
студентська збірна України змагалася за медалі з 14 видів спорту. Спортивну честь нашої держави захищали студенти 41 вишу з 18 областей та
міста Києва. Спортсмени з 21 вишу
вибороли 31 медаль (8 золотих, 17
срібних, 6 бронзових) і посіли восьме загальнокомандне місце серед 146
команд країн-учасниць.
У легкоатлетичному манежі
СКА відбувся чемпіонат Львівської
області з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Учениця Коледжу інфокомунікаційних технологій
Львівської політехніки Софія Бабюк
(гр. СК-15) у бігу на 60 м з результатом 8,2 секунди посіла третє місце.
Відбулася зустріч Міністра освіти і науки України Сергія Квіта з
керівниками училищ фізичної куль-

тури і спорту, вищих спортивних
училищ Харківської, Львівської,
Донецької областей та Києва. Сергій Квіт зазначив, що спортивні заклади самі повинні визначити своє
місце в системі освіти, враховуючи
перспективи власного розвитку. За
словами міністра, значна частина
коледжів стає частиною університетів і така практика поширюється й на
спортивні заклади. Негативом цього
явища є те, що студент, потрапляючи
із закладу спортивного профілю до
вишу, втрачає комплексну спортивну
підготовку та не може показати такий спортивний рівень, як у спеціалізованому закладі. Важливість збереження існуючої мережі спортивних
закладів для підготовки спортсменів
підкреслив заступник Міністра молоді та спорту України Ярослав Войтович. Крім цього, керівники спортивних закладів порушили питання
збереження неперервної спортивної
підготовки. На думку учасників зустрічі, обговорені положення і принципи повинні знайти відображення у
законодавчих актах.

валентинка

Я його люблю, бо…

З

гідно з науковими дослідженнями, за любов до спорту відповідає не
серце і не мозок, а лише його мала частина — дорсальна медіальна
вуздечка. Як її стимулювати, наразі невідомо, але ми підібрали кілька
фактів, які спроможні активізувати спортивні почуття.

Вчені Дублінського університету
провели експеримент, попросивши
групу студентів пройти тест на запам’ятовування. Їм показували фото
з іменами незнайомців, а після паузи
вони мусили назвати їх. Потім студентів розділили на дві групи. Перша група 30 хвилин інтенсивно займалася на
велотренажері, а друга спокійно сиділа. Після цього тест повторили. Студенти, які крутили педалі, поліпшили
свої показники пам'яті, а результати
тих, хто відпочивав, залишилися на
тому ж рівні. Добра пам’ять — ймовірність легшого здобуття знань і добрих
оцінок. А якщо спорт її покращує, то
чому б ним не займатись?
Американська легкоатлетка Вілма Рудолф була першою спортс-

менкою, котра завоювала три золоті олімпійські медалі в спринті
на одній Олімпіаді. Чорна газель,
як її називали, перш, ніж отримати
такі здобутки, мала чималі випробування — народилась недоношеною,
багато хворіла, лікарі прогнозували, що взагалі не зможе ходити…
Але завдяки зусиллям і вірі родини вона не лише стала на ноги, а й
почала щодня грати в баскетбол, а
згодом, за рекомендацією тренера,
зайнялась бігом. Якщо спорт здатен
покращувати наш фізичний стан,
робити нас витривалішими й сильнішими, то чому б його не полюбити?
У час високих технологій любити спорт стало легше — є багато
мобільних додатків, які допоможуть

урізноманітнити фізкультурний
процес. За допомогою них можна
дізнатися, скільки калорій ви витратили, який у вас пульс, які вправи підібрати саме вам, зважаючи на
ваші фізичні показники, і як їх виконувати. Дівчата, увага, для вас хороша новина — у продажі тепер є фітнес-трекери — браслети-пристрої,
які відстежують рухову активність
їхнього власника, а виглядають як
модний аксесуар. Якщо ви довго сидите на одному місці, браслет за допомогою вібрацій нагадує, що пора
порухатися, ним можна фотографувати те, що їсте або штрих-коди
з упаковок, — він проаналізує ваше
харчування…
Любіть спорт і займайтесь ним, а
от любов на спорт не перетворюйте
— буде більше травм, ніж медалей.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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Мотоблок
То сталося десь через півроку після того, як зимою
викрали в стольнім Києві славного президента Януковича й вивезли його через тодішній ще наш Крим. Запряг було в двоколісний причіп китайський мотоблок і
їду до прірви по пісок. Дорога ґравієва, закурена, яма на
ямі. Руки шарпають чепіги, трясе, але витискаю все, що
можна з захеканого моторця. За селом наздоганяю Чорта. Впізнав одразу: такий як намальований на „святому“
нещодавно привезеному батюшкою образі — двоногий,
чорний, рогатий, у шерсті, вищерблені ратиці, з плечаком за спиною. Наші погляди зустрілися. Я побачив
утому й смуток у його очах. Видно здалеку пішки йде,
подумалось. Шкода стало. Зупинився.
— Сідай, хоч не комфортно на бляшаному днищі, але
краще, ніж калічити ратиці по гострому ґравію. Хоч недалеко, але підвезу, — кажу.
— Не смію. Йду на прощу до Почаївської лаври. Там
ще наразі наші при владі, треба не проґавити. А той, хто
йде на прощу, дорогу мусить долати пішки.
— Дурню, про що ти? Он наш пресвятий православний батюшка складали списки тих віруючих, хто обіцяв

голосувати за ваших кандидатів на виборах. Так їх усіх
возили на прощу до Почаєва і назад безкоштовно, Богом
даним автобусом. А ти грішний і проклятий, але дотримуєшся канонічних правил. Тут головне аби церква була
канонічна, — кажу Нехрещеному.
— Воно то так. Але ваші православні батюшки переплюнули нас. Тож, не спокушай мою кришталево чисту
бісячу душу. Я не робитиму тобі зла, бо бачу: ти добра
людина. Але їдь своєю дорогою і не попадайся мені більше на очі. А то я так зґвинчу ціни на солярку, що ви всі,
богобоязливі, ходитимете пішки під вагою непосильних
вам нош, — сказав Чорт і вихором невидимий закрутив
по дорозі.
Я, щиро кажучи, злякався. Попробував було урухомити
мотор, але він не подавав жодних ознак життя. Довелося
залізти в шкуру Нехрещеного і вертатися додому пішки.
Василь ЧАБАН,
професор кафедри теоретичної
та загальної електротехніки
ІЕСК Львівської політехніки, член НСПУ

Кросворд
Горизонтально:
3. Науковець, що вивчає загальний розвиток народу,
країни або всього суспільства. 5. Товарний знак фірми.
7. Мова програмування. 8. Останній цар Трої. 9. Швидкий біг коня навскач. 11. Витягнута в довжину височина,
гірське пасмо. 12. Велика проїзна дорога, шлях. 13. Корінний житель Азії. 15. Продукт харчування. 17. Вітер
великої руйнівної сили. 19. Проміжок часу, впродовж
якого відбувається бій боксерів. 20. Вид холодної зброї―
металева пластина з отворами для пальців. 22. Шлях
руху небесного тіла. 25. Виконавець ролей у театральних виставах. 28. Майдан, де відбувалися народні збори
у Стародавній Греції. 29. Порода мисливських собак, що
мають короткі криві ноги й довгий тулуб. 32. Священна
книга мусульман. 33. У єгипетській міфології богиня,
уособлення подружньої вірності й материнства. 34. Одиничний вектор. 35. Багатомісний автомобіль для перевезення пасажирів. 36. Полярна область Земної кулі.
Вертикально:
1. Сукупність усіх збройних сил держави. 2. Сіруватий лишайник, який є основним кормом для північних
оленів узимку. 3. Місце для проведення конкуру. 4. Приміщення на кораблі для приготування їжі; кухня. 5. Внутрішня водойма коралових островів. 6. Тропічний водоплавний птах. 8. Історична місцевість Києва, яку з’єднує фунікулер з іншою частиною міста. 10. Дерев’яний
брус, закріплений на підлозі під дверима. 13. Головна
артерія кровоносної системи людини. 14. Український
письменник Степан Олексюк, автор роману „День отця
Сойки“. 16. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 18. Команда судді на рингу, яка
означає, що боксер у нокауті. 20. У Стародавньому Римі
1/10 легіону. 21. Визначений для чого-небудь відрізок
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часу. 23. Батьківщина Одіссея. 24. Незаперечна істина,
що не потребує доведення. 26. У давньогрецькій міфології батько олімпійських богів. 27. Сукупність знань,
здобутих у процесі навчання. 30. Духовий мідний музичний інструмент. 31. Дрібно нарізана солома, що йде на
годівлю худобі.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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НОВИНКИ
В. C. Зачепило,
З. А. Шандра,
І. Р. Опірський,
І. Я. Тишик, Л. В. Мороз
Охорона державної
таємниці
Навчальний посібник.
Про найважливіші сучасні напрями законодавчо-правового і організаційного забезпечення охорони державної таємниці
в Україні. Висвітлено основні законодавчі та нормативні акти у галузі охорони
державної таємниці, питання організації
охорони державної таємниці, а також сучасні і перспективні організаційні методи захисту інформації.
Рекомендовано студентам, які навчаються за напрямами „Управління інформаційною безпекою“, „Системи технічного
захисту інформації“, „Безпека інформаційно-комунікаційних систем“.
М. М. Сенів, В. С. Яковина
Безпека програм
та даних
Навчальний посібник.
Подано основні поняття захисту інформації,
види порушень інформаційної безпеки та
основні механізми безпеки: алгоритми
симетричного й асиметричного шифрування, хешування, аутентифікації інформації та цифрового підпису. Окремо
розглянуто питання безпеки програм та
технології створення захищеного програмного коду.
Для студентів напряму „Програмна інженерія“.
Я. А. Зінько, І. В. Кузьо
Збірник задач з теоретичної механіки:
Частина І: Статика
Навчальний посібник.
Містить задачі з першої
частини теоретичної
механіки — статики, які охоплюють усі
теми цього розділу.
Збірник рекомендований для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів усіх форм навчання.
Більше інформації на сайті
http://vlp.com.ua/
У книгарнях діє дисконтна програма
„Книжкова скарбничка“

увага: конкурс!

„Найкращий молодий науковець року“
Оголошено конкурс „Найкращий молодий науковець року“ навчальнонаукового інституту Національного університету „Львівська
політехніка“.
Відповідно до Положення про конкурс у ньому можуть брати участь
учені віком до 35 років (на момент завершення подання документів на
участь у конкурсі), а основним місцем їхньої праці має бути Львівська
політехніка.
Термін проведення конкурсу — до 4 березня 2016 року.

разом із BEST

ІЯК чекає кожного!
6—7 квітня в IV корпусі Львівської політехніки відбудеться
дев’ятий Інженерний ярмарок кар’єри (ІЯК), який традиційно
організовує BEST Lviv.
ІЯК — проект, який надає вість відвідати студенти не
можливість співпраці провід- лише Львівської політехніки,
них компаній з талановитою а й інших університетів зі всімолоддю. Студенти отримують єї Львівщини. Окрім виставки
можливість обрати компанію, компаній, в межах заходу відяка їм до душі та одразу зроби- буватиметься низка цікавих
ти перший крок до побудови подій: зустрічі з успішними
кар’єри — заповнити резюме. людьми, які поділяться секреА компанії обирають молодих тами та досвідом у форматі
та перспективних спеціалістів, виступів-презентацій; треякі допоможуть їм збільшити нінги та семінари, метою яких
темпи розвитку.
є навчання студентів та інфорДев’ятий Інженерний яр- мування про їхні кар’єрні можмарок кар’єри мають можли- ливості.
Чекаємо всіх на дев’ятому Інженерному ярмарку кар’єри!
Не проґавте шанс розпочати кар’єру своєї мрії!

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Царинник Яни Олегівни;
студентський квиток № 11182225, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Аталли Нізара;
студентський квиток ВК № 11000631, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рудецької Софії Павлівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Твердохліб Катерини Вікторівни;

студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Северинчука Владислава Михайловича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Бурак Марії Павлівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Тлепової Вікторії Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Пінчук Діани Василівни.

Ректорат Львівської політехніки
висловлює
щирі
співчуття
завканцелярії Романі Миколаївні
Кукляк та її родині з приводу
тяжкої втрати — смерті батька
Миколи Степановича Орищина.

Колектив
канцелярії
Львівської
політехніки висловлює щирі співчуття
завканцелярії Романі Миколаївні
Кукляк та її родині з приводу тяжкої
втрати — смерті батька
Миколи Степановича Орищина.
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для львів’ян і гостей міста

Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад
завідувачів кафедр:
•
•
•
•
•

автомобільних доріг та мостів;
картографії та геопросторового моделювання;
опору матеріалів та будівельної механіки;
транспортних технологій;
фотограмметрії та геоінформатики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
заяву, особовий листок обліку кадрів з фотографією, автобіографію,
копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список
друкованих праць і винаходів із зазначенням публікацій в журналах, що
входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science) та індексу Гірша, завірених за встановленим порядком, згоду на збір та обробку
персональних даних, копії паспорта та трудової книжки.
До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр допускаються особи, які мають науковий ступінь та вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, а також стаж педагогічної
роботи не менше 8 років.
Термін подання документів на конкурс — місяць з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі надсилати на ім’я ректора Національного університету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 303, конт. тел. 258-24-82.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
11 лютого — „Весела вдова“ 18.00.
12 лютого — „Жізель“ (балет). 18.00.
14 лютого — „Кармен“ (опера). 18.00.
17 лютого — „Вечір оперети“ (концертна
програма). 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
11 лютого — „Дама з камеліями“. 18.00.
12, 13 лютого — „Різдвяна ніч “
(прем’єра). 18.00.
14 лютого — „Усе, несказане…“
(театрально-музичний вечір
Людмили Нікончук). 18.00.
16 лютого — „Блазні мимоволі“. 18.00.
17 лютого — „Безодня“. 18.00.

Камерна сцена
17 лютого — „Лавка“. 17.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
13, 14 лютого — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
13, 14 лютого — „Перетворення“. 19.00.

Вивчай іноземні мови!
У Лінгвістично-освітньому
центрі Політехніки триває набір на курси вивчення іноземних
мов. Можна оформити договір
про навчання до 26 лютого 2016 р.
Групи формуватимуть відповідно до знань слухачів. Для визначення рівня знань мови можна пройти онлайн-тестування на
сайті http://www.loc.lviv.ua.

Вартість навчання на курсах:
- англійська, німецька, французька (60 академічних годин):
для студентів, аспірантів Політехніки — 1250 грн., для інших
— 1480 грн;
- польська мова — 1880 грн.
(100 академічних годин).
Лінгвістично-освітній центр
Львівської політехніки

Перший український театр
для дітей та юнацтва
11 лютого — „Троє поросят“. 12.00.
12 лютого — „Лялька Реґґеді Енн“. 12.00,
„Небезпечна гра“. 18.00.
13 лютого — „Empty trash, або Спалюємо
сміття“ (прем’єра). 18.00.
14 лютого — „Маленька Баба Яга“. 12.00,
15.00.
16 лютого — „Чарівник Смарагдового
міста“. 11.00.
17 лютого — „Чєрєвічкі“. 14.00.

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. № 160043
154136
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