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Чи є в студентів можливості
для фахового розвитку?
Кожен хоче вийти з університету
з таким набором знань і вмінь,
які — в ідеалі — дозволять
знайти добру цікаву роботу з
високою зарплатнею, стануть
ґрунтом для дальшого кар’єрного росту, допоможуть самореалізуватись. Як наблизити
таку перспективу в університеті?
Практичні уміння й навички — це
те, що потрібно будь-якому роботодавцеві. Адже він, зрозуміло, не хоче (і навряд чи буде)
витрачати час і ресурси на твоє
до- і переучування на робочому місці. Але деякі компанії
(добрий приклад — ІТ-галузь)
знаходять вихід — інвестують у
підготовку майбутніх фахівців,
ще коли ті на студентській лаві.
Для них це спосіб зліпити собі
такого фахівця, який їм потрібен, а для студента — максимально наблизитись до реалій
своєї професії. Цю логіку
останні добре розуміють, і саме
тому чи кожен із наших опитаних каже, що хотів би „більше
практики“.
А от щоб і далі, вже з дипломом,
залишатись на хвилі (інтелектуальній, професійній),
перманентна самоосвіта — це
з розряду, як кажуть, must
do. Освіта впродовж життя є
одним із китів сучасного світу,
адже все довкола нестримно
змінюється. Крім професійних
знань і умінь, є й навички, без
яких успішною свою кар’єру
сьогодні-завтра годі й уявити.
Серед таких експерти останнього Всесвітнього економічного форуму в Давосі визначили комплексний підхід до
розв’язку проблем, критичне
мислення, креативність. Дуже
важливе значення має соціально-комунікативна складова,
зокрема уміння керувати людьми, взаємодіяти з ними, вести
переговори, а ще емоційний
інтелект й орієнтація на клієнта. Шанси на професійний успіх
додає і вміння виробити власну
думку та приймати рішення, а
також гнучкий розум (жвавий
перехід з однієї думки на іншу).

Максим Мельник, студент першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Можливостей достатньо“
Я вивчаю комп’ютерні науки, програмування. Можливостей
достатньо. Навчання цікаве, викладачі хороші, доступно пояснюють, на запитання охоче дадуть відповіді, допоможуть
розібратися, наприклад, з мовами програмування. У нас є
аудиторії з потужними комп’ютерами, забезпеченням. Також на фізиці зараз проводимо досліди — це набагато цікавіше, ніж просто
слухати лекцію чи розв’язувати задачі.

Христина Рудянин, студентка першого курсу Інституту
права та психології:

„Для психолога важлива практика“
Паралельно з навчанням сама активно читаю спеціалізовану літературу з психології. У підготовці психолога дуже
важливо: коли працюєш із людьми, бачиш, як треба поводити себе в різних ситуаціях, як, наприклад, вивести людину зі стресового стану. Наразі на практичних заняттях ми
обговорюємо різні питання з викладачами, а не працюємо безпосередньо
з людьми, в соціальних службах тощо, а це — різні речі. Хочеться більше
практики. Ще зі школи я часто відвідую дитячі будинки, тепер також ходжу
з викладачем, дивлюсь, як він працює з дітьми, зокрема з тими, що мають
кримінальний досвід. Все це для мене сходинки до професії, адже як психолог планую працювати зі сім’ями, з дітьми.
Максим Русаков, студент другого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Проблема — застаріле обладнання“
Рівень викладання прийнятний, комунікації з викладачами
теж. Єдина проблема — дещо застаріле обладнання. Але його
вистачає: всі мають на чому працювати. Сучасне обладнання потрібне для якісної підготовки спеціаліста в моїй галузі
(вивчаю телекомунікації).
Христина Жолнович, студентка другого курсу Інституту
архітектури:

„Хочеться більше інформації та
практики“
Бракує інформації: більшість студентів, наприклад, не знає
про те, що може вибрати викладача, аби планувати майбутню наукову роботу, не знає про поїздки за кордон. Я думаю,
викладачі могли б активніше залучати студентів, організовувати групи. Також хочеться більше практики. Студенти, які вступили в університет після
коледжу, підкованіші, більше бачили; наразі в нас переважає теорія, а ось
як вирішувати певні задачі й проблеми в реальних умовах, наприклад, на
будівництві, ми не знаємо.
Міркувала та опитувала
Ірина ШУТКА
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поважний гість

Про особливості Індії — політехнікам

| Світлина Наталії Павлишин

М

инулий тиждень у Політехніці завершився цікавою зустріччю ректора професора
Юрія Бобала і студентів міжнародних відносин
та політології ІГСН із Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Індія в Україні
Маноджем Кумаром Бхарті.
Із очільником університету гість обговорив
можливість дальшої співпраці та запропонував
підтримку.
Для студентів-міжнародників посол прочитав лекцію, акцентувавши на особливостях Індії
— культурних, природних, а також і політичних.
Окрему увагу приділив міжнародній співпраці цієї
східної країни та економічним досягненням.
Н. П.

флеш-моб

Львів’яни разом заспівали Славень
С
туденти Львівської політехніки велелюдною
колоною з розгорнутим величезним полотнищем синьо-жовтого стягу 10 березня долучилися до
загальноміської акції виконання Державного славня „Ще не вмерла України“.

| Світлина Наталії Павлишин

До акції також доєдналася студентська молодь із
інших вишів, представники міської влади, духовенство, провідні діячі, львів’яни та гості міста. Особливістю заходу стала участь трьох військових духових

оркестрів Львова: Державного університету безпеки
життєдіяльності, Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного та оркестру Західного територіального управління Національної гвардії України.
Подію приурочили до 151 річниці першого виконання Славня та присвятили підтримці політичної ув’язненої в Росії Надії Савченко. Цьогоріч такі
флеш-моби пройшли в багатьох містах країни.
Н. П.

4

СТУДІЇ

ч. 7 [2927]
17 — 23 березня 2016

математичні перегони

Логіка, уважність, пам’ять, кмітливість

Ц

| Світлина Ірини Мартин

е все потрібно для того, щоб узяти участь у змаганнях з усного
математичного рахунку „Прагліміне“. Цьогорічний фінал національних перегонів відбувся у Львівській політехніці 6 березня. Захід
входить до Міжнародного україно-естонського проекту „Міксіке в
Україні“ за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії та
МОН України. У відкритті взяв участь заступник Міністра освіти і
науки Павло Хобзей, який також зустрівся з освітянами Львівщини і
порозмовляв із ними про ключові аспекти нової української школи.

Середовище „Міксіке“ (у перекладі з естонської — чомучки) в Естонії
діє з 1994 року, в Україні — з 2011-го.
У його рамках — онлайновий мате-

матичний тренажер з усного математичного рахунку „Прагліміне“, який дозволяє проводити
тренування і змагання для всіх
зареєстрованих користувачів, незалежно від віку. Впродовж трьох
років проект „Міксіке в Україні“
реалізовували в Криму. А після
анексії півострова захід перенесли на Львівщину. Щоб стати
учасником „Міксіке“, достатньо
зареєструватися на сайті.
— Учасниками цього проекту є
понад 10 тисяч осіб з усіх областей
України, без вікового обмеження,
починаючи з першого класу. Цього року маємо учасників від 6-ти
до 58-ми років. Проект охоплює
не лише математичний рахунок. Це
платформа, яка дозволяє розвивати логічне мислення, пам’ять. У нас
змагаються діти, вчителі, батьки,

бабусі, дідусі. Це досить цікавий
процес, який захоплює всіх. У дітей
дуже простими інструментами, способами розвивається свідомість, самооцінка, вміння знайти власні таланти. Це універсальний проект для
вивчення математики, іноземної,
точних наук. Принцип його роботи
створений на основі фінської освіти,
— розповідає координатор проекту
в Україні Маргарита Носкова.
До завдань входять математичні вправи з додавання, віднімання,
множення, ділення, пропусків, порівняння. Змагання відбуваються з
використанням онлайн-платформи,
де відразу відображені результати,
у шести вікових категоріях: „Чомучки“ (1 – 3 класи), „Дослідники“ (4 –
6 класи), „Хлопці“ (7 – 11 класи),
„Дівчата“ (7 – 11 класи), „Сеньйори-жінки“ та „Сеньйори-чоловіки“.
Ті, хто здобули перше, друге і третє
місця, у квітні змагатимуться на міжнародному етапі в Словенії.
Приємно було дізнатися, що серед цьогорічних переможців у категорії „Сеньйори-чоловіки“ — першокурсник Львівської політехніки
Степан Бугера.
Ірина МАРТИН

семінар

Вчимо обліковців по-новому
2016
року абітурієнти вступатимуть до вишів за новими спеціальностями, що вимагає розроблення відповідних
навчальних планів. Із цієї нагоди кафедра обліку та аналізу Львівської
політехніки ініціювала проведення регіональної наради-семінару
з формування навчальних планів для нової спеціальності „Облік і
оподаткування“.

У заході взяли участь науковці зі
Львова, Луцька, Івано-Франківська,
Хмельницького, Тернополя, Рівного, Ужгорода, Мукачева, а також
представники коледжів Львівської
політехніки.
Начальник навчально-методичного відділу Львівської політехніки
Валерій Свірідов ознайомив присутніх із нормативним забезпеченням
формування навчальних планів у
Львівській політехніці, ліцензуванням та акредитацією спеціальнос-

тей. Про особливості формування
навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів з обліку та оподаткування у Львівській політехніці
розповіла доцент Галина Кіндрацька, а про те, як це відбувається в Комерційній академії — її ректор, професор Петро Куцик. Порівнюючи інформацію, професор Ужгородського
національного університету Йосип
Даньків акцентував на особливостях
структури і змісту навчальних планів
підготовки бакалаврів та магістрів

із фінансів та обліку в університеті
Будапешта „Конвінус“. Професор
Львівської політехніки Анатолій
Загородній охарактеризував особливості формування навчальних планів магістрів, які здобувають освіту
за освітньо-науковими програмами.
Спеціально для цієї наради-семінару шеф-редактор газети „Все про
бухгалтерський облік“ Олександр
Степовий провів опитування серед
працедавців щодо основних компетенцій претендентів на посади бухгалтерів.
Завершилася нарада жвавою дискусією та обміном думками.
Наталя ВОСЬКАЛО,
доцент кафедри обліку та аналізу
Львівської Політехніки
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працевлаштування

Запрошує компанія „Нестле“
В
ідділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом спільно з
кафедрою міжнародної інформації ІМФН організували 3 березня
для студентів третіх — п’ятих курсів цікаву „мандрівку“ в компанію
„Нестле“, яку майстерно „провела“ керівник служби управління персоналом Сервіс-центру Олена Садкова.

Олена Анатоліївна розповіла
студентам про діяльність компанії
та мету і завдання її Сервіс-центру,
який працює у Львові. Нагадала, що
цю школу пройшло загалом 719 політехніків, які добре себе зарекомендували у цій сфері діяльності. Для
51 відсотка її працівників компанія
була першим робочим місцем. Нині
тут працює 169 недавніх випускників Політехніки, які своєю творчою
працею, наполегливістю і сумлінним ставленням до роботи постій-

но підвищують свій
кар’єрний ріст, що
суттєво вливає на
їхній заробіток.
Компанія пропонує студентам уже з
третього курсу різні програми практик, стажування та
працевлаштування:
практики (влітку на
два — три місяці) і
стажування на (6, 9
— 12 місяців). Студенти, окрім цього, що зможуть працювати у різних відділах, отримати
практичні навички і непогано поліпшити свій бюджет, матимуть можливість претендувати на конкретні місця
ще навчаючись у Політехніці (компанія забезпечує їм розумне поєднання
роботи і навчання).
Наприкінці презентації студенти
відповіли на запитання гості й отримали вичерпні відповіді від неї, а
також ще й солодкі подарунки. Вони
заповнили короткі резюме, якими

працівники компанії скористаються
в майбутньому, запрошуючи студентів на співбесіди.
Що треба знати тим, хто хоче поповнити лави молодих, енергійних,
творчих співробітників компанії?
Найперше — бути комунікабельними, мати навички аналітики у різних
сферах, математичне мислення, знати мови (англійську — корпоративну —
обов’язково), вміти працювати з
комп’ютером, у програмі Excel, з
цифрами, орієнтуватися в сучасних
інформаційних технологіях, у міжнародній економіці. Якщо це все у
вас є, то ще зі студентської лави можете сміливо робити перші кар’єрні
кроки.
Студент третього курсу напряму
„Міжнародна інформація“ Максим
Кошла вважає:
— Такі зустрічі дають мені зрозуміти, що в нашій країні, як і у світі
загалом, не все так погано: перспективи для розвитку і працевлаштування були, є і будуть, треба лише
вміти ними розумно скористатися.
Маю намір активно долучитися до
процесу працевлаштування ще у
студентські роботи. Життя таке, що
змушує нас заробляти гроші важко і
нецікаво, а я хочу робити це легко і
цікаво.

презентація

Робота шукає студентів

В

ідділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом Львівської
політехніки 10 березня організував для студентів третіх – шостих
курсів презентацію проекту „Business Academy 3.0“.

Її провели працівники відділу
по роботі з персоналом тютюнової
компанії Філіп Морріс Україна, минулорічна випускниця Франкового
університету Лілія Мілян та студент-четвертокурсник Харківського
економічного університету ім. Семена Кузнеця Дмитро Козієв. Послухати їх прийшли не лише „інемівці“
(презентація відбувалася в ІНЕМ), а
й студенти інших інститутів.
Лілія і Дмитро поділилися досвідом своїх перших кар’єрних кроків,
доладно розповіли про можливості

працевлаштування і професійного
росту ще під час навчання, оплачувані програми стажування, про свій
проект — Бізнес академію, — яка
відбудеться у Львові 2 – 10, 16 квітня, запросили студентів не просто
відвідати її, а й взяти активну участь
у її роботі. Вони також запропонували їм пройти літню кар’єрну програму, що триватиме три місяці й проходитиме паралельно у різних містах
України. Впродовж навчання кожен
матиме можливість під керівництвом наставника не лише написати

свій проект, захистити і втілити його
в життя, а й суттєво поповнити свій
студентський бюджет. Гості відповіли на численні запитання студентів.
— Нині відчутно бракує фахівців-інженерів, тому багато підприємств, фірм і компаній готові приймати студентів-старшокурсників
на практику і стажування, а згодом
запрошуватимуть їх і на роботу, —
каже начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом
Олег Логуш. — А роблять це тому,
що хочуть аби в них працювали розумні й креативні молоді люди. Ми
теж зацікавлені, щоб наші випускники успішно знайшли собі роботу,
тому радо організовуємо їм такі зустрічі, з яких вони успішно користають.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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Олег Кузьмін: „Випускаємо
універсальних фахівців“

„У

продовж своєї історії наш інститут (раніше факультет) завжди був
націлений передовсім на якісні показники, якість підготовки фахівців. І коли постало питання переорієнтації української освіти на західні
підходи, ми були готові до цього, великих проблем не мали“, — зазначає
професор Олег Кузьмін, багаторічний директор Інституту економіки і
менеджменту — нині одного з найбільших навчально-наукових інститутів Львівської політехніки, якому недавно виповнилось 50 років

„Хто викладатиме?“ —
„Наші“
— Економічній освіті в Політехніці насправді більше, ніж півстоліття. Ви були серед перших вступників
інженерно-економічного факультету.
Як все починалось?
— Першим деканом був П. Козин, але фактичним деканом із 1966
року, який вже здійснював перший
набір, — доцент, потім професор
Іван Тивончук. До розвитку факультету доклались такі декани, як
доцент Б. Бабак, професор П. Бондарєв, який фактично сформував
наукову базу факультету.
На початках студентів було мало.
Як усі студенти: вчились, займались
спортом, ходили на дискотеки. Я, до
речі, грав у футбол за збірну першого
курсу Політехніки. У 1971-му закінчив навчання і був скерований в асистенти на три роки. Відтоді на різних
посадах постійно працював тут.
— Політехніка змінювалась на
Ваших очах: які основні трансформації в підготовці економістів відбулися,
якщо порівнювати радянський період
і нинішній день, адже маємо різні економічні системи (адміністративно-командна, перехід до ринкової),
суспільно-політичні умови (Україна як
частина РС і тепер незалежна держава), реформування галузі вищої освіти?
— У радянські часи економістів
для планування діяльності підприємств, роботи у міністерствах тощо
готували в університетах й інститутах народного господарства. А такі
інститути, як наш, був чітко зорієнтований на підготовку фахівців
для роботи на підприємствах різних
галузей національної економіки:
машинобудівної, енергетичної, будівельної, хімічної і т.д. Ці кадри
мали працювати в цехах, на виробничих дільницях, тобто там, де безпосередньо виготовляли продукцію

(послуги). Наші випускники працювали інженерами-нормувальниками,
інженерами-економістами, інженерами в галузі збуту й т.д. У підготовці таких фахівців суттєву вагу мали
технічні дисциплін, їх було близько
30 – 40%. Наприклад, на моїй спеціальності „Економіка і організація
машинобудівної промисловості“,
крім економічних і традиційних
(вища математика, хімія, фізика й
т.д), вивчали багато технічних дисциплін (такі ж, як і майбутні інженери-механіки): наприклад, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія
машин і механізмів тощо.
Коли Україна проголосила незалежність, а освіта стала національною, багато чого змінилося. По-перше, зменшилась кількість великих
підприємств (а у Львові, нагадаю,
було кілька десятків приладо-, машинобудівних заводів всесоюзного
значення, як „Автонавантажувач“,
Автобусний завод, „Електрон“,
ін.). Із переорієнтацією економіки на сферу послуг, харчову галузь
потреба в інженерах-економістах
відпала. Звичайно, докорінно змінились спеціальності: до періоду
незалежності був галузевий поділ
спеціальностей, нині ж випускаємо більш універсальних фахівців,
що мають відповідні економічні,
управлінські, маркетингові знання
і готові працювати в будь-якій галузі
чи організації (чи то сфера послуг,
чи виробництво, чи керівні структури і т.д.). Наш інженерно-економічний факультет поступово перейшов
на підготовку таких універсалів. Зараз ІНЕМ має практично всі економічні спеціальності, які є в Україні
(хіба що „Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність“ потрапило в
ІЕПТ). Коли започатковували деякі
спеціальності, як-ось „Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності“
або „Міжнародна економіка“, дехто

запитував: хто їх викладатиме — у
вас, мовляв, нема фахівців? Я відповідав: наші. Так, спочатку складно,
та потім ліпше, а згодом — відмінно.

В основі — економічний
розрахунок
— Якось Ви сказали, що попри перенасиченість ринку праці фахівцями
економічного профілю, випускники
ІНЕМ знаходять „місце під сонцем“,
бо — конкурентоспроможні.
— Так. Попри всі зміни, дещо
традиційне залишається. Це наша
система підготовки, що відрізняється від підходу в інших вишах кількома аспектами. По-перше, в нас багато
курсових проектів (робіт), по 1 – 2
на семестр. По-друге, практично в
кожній дисципліні є розрахункові
роботи, базовані на конкретному
розрахунку, обґрунтуванні. Плюс
широко застосовуємо лабораторні: з
допомогою комп’ютера студент проводить відповідні розрахунки, виконує графіки. А ось випускні роботи
бакалаврів, спеціалістів та магістрів
обов’язково ґрунтуються на аналізі
діяльності певного підприємства і
т.зв. проектній частині, що базована
на конкретних даних. Тобто це — не
списування з кількох книжок, в основі
— завжди економічний розрахунок.
Ефективність і якість такої системи підготовки фахівців засвідчує
факт залучення наших випускників
на роботу, де вони без додаткової підготовки готові виконувати конкретні завдання: чи менеджера, чи маркетолога, чи економіста, чи фахівця
зовнішньоекономічної діяльності…
Наші випускники працюють і директорами заводів, і в органах державної
влади різного рівня, очолюють також
різні структури нашого університету.
— Часто кажуть, що економістів
багато, всі знають, як має бути, а
стан економіки — невтішний…
— Економіка від економістів залежить так, як погода — від метро-
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логів. Ми випускаємо фахівців, які
працюють на конкретних робочих
місцях. А проблеми національної
економіки вирішують не економісти,
а політики. І тут питання в тому, чи
мають вони відповідні освіту, досвід
(скажімо, роботи на підприємстві),
чи спроможні приймати правильні рішення щодо економічної політики?..
— Інтеграція української освіти
з глобальним освітнім і науковим
середовищем вимагає англомовних
курсів (такі вже давно є в ІНЕМ), видань. Чи працюєте в цьому напрямі?
— Із 2014-го випускаємо англомовний журнал „Економіка. Підприємництво. Менеджмент“. Ми вже є в РІНЦ,
Index Copernicus, робимо спроби потрапити і у Scopus. Маємо три фахові
вісники, де значна частина статей публікується англійською мовою або з
розширеною англомовною анотацією.

Активні та самостійні
— Скільки зараз студентів в ІНЕМ?
Чи багато відраховуєте?
— Зараз у нас навчається близько 3,5 тис. А відраховувати, на жаль,
доводиться — якщо людина не здатна
освоювати канони вищої освіти.
— Чи маєте студентів зі Сходу,
Криму? І чи є економісти в зоні АТО?
— Є, мабуть, студентів близько
50 з Донецька, Луганська, Криму.
Практично всі, хто прийшов, продовжують навчання, більшість уже
вивчила нашу мову. В зоні АТО є наші
випускники. Це, наприклад, наш ко-
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лишній викладач Степан Буняк, який
став головою смт Великий Любінь,
вже рік перебуває на сході.
— Що скажете про молодих учених
інституту?
— Секцію РМВ ІНЕМ очолює доцент Володимир Чубай. Він дуже активна людина, видає журнал „Перспектива“. Молоді науковці провадять роботу у всеукраїнському
масштабі, мають контакти з колегами із багатьох університетів, спільні
з ними публікації, проекти, беруть
участь у різних наукових конференціях, симпозіумах.
— Колегія та профбюро студентів
ІНЕМ — один із найактивніших осередків Політехніки. Які стосунки маєте з
представниками органів студентського
самоврядування?
— Ми у повному контакті. І всі
питання розв’язуємо спільно, у цьому напрямі працюють і мої заступники. Але важливим для нас є принцип
самостійної діяльності студентів:
звичайно, ми про все знаємо, але
намагаємось мінімально втручатися
в їхню роботу, ініціативи вітаємо, а
своїх ідей не нав’язуємо (хіба, якщо
йдеться про щось важливе для розвитку інституту). „Весну“ й „Осінь
Політехніки“ студенти готують самі.
Свого часу мені здавалось, що і цим
процесом треба керувати, але згодом
я зрозумів, що студенти самі дають
собі раду. Вони по-своєму — інакше
— бачать життя.
Спілкувалася Ірина ШУТКА

робототехніка

Стартувала Всеукраїнська олімпіада

Н

а кафедрі фотоніки Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
11 березня першим етапом стартувала Всеукраїнська олімпіада з
дисципліни „Робототехніка“.

Олімпіада, в якій взяло участь 11
студентів-політехніків, проходила
у два тури — теоретичного і практичного. Якщо у першому турі свої
знання демонстрували учасники, то
у другому — спроектовані, зроблені
власноруч (з обмеженими ресурсами
і знаннями) і запрограмовані машинки.
— В ході першого етапу олімпіади нам вдалося виявити обдаровану

студентську молодь, — говорить
голова організаційного комітету з
проведення олімпіади, керівник студентського гуртка з робототехніки
доцент кафедри фотоніки Василь Татарин. — З найкращих сформуємо команду, яка представлятиме Львівську
політехніку у другому турі Всеукраїнської олімпіади, що проходитиме в
Одесі наприкінці квітня. Вже відомо,
що це буде трійка переможців першого етапу — третьокурсник кафедри
фотоніки Олег Пирій (перше місце,
ІТРЕ), магістр першого року навчання Юрій Бішко (друге місце, ІКТА) та
другокурсник-фотонік Іван Дністрян
(третє місце, ІТРЕ).
Катерина ГРЕЧИН
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коротко
Команда Політехніки — на Team
Development Centre. Політехніки взяли участь у І етапі
Програми розвитку лідерського
потенціалу університетів України. Працювали над питаннями
реформування вищої освіти,
менеджменту вишів тощо. Захід
— результат співпраці Британської Ради й Інституту вищої
освіти НАПН України та Фундації
лідерства у вищій освіті
На коледжі чекають зміни. Про
це йшлося на зустрічі директорів
коледжів Львівщини із заступником Міністра освіти і науки
Павлом Хобзеєм, що відбулася
з ініціативи керівництва Львівської політехніки. П. Хобзей
говорив зокрема про проект ЗУ
„Про освіту“, рекомендував керівникам коледжів переглянути
перелік спеціальностей, працювати з працедавцями тощо.
Високі позиції київських вишів.
КНУ ім. Т. Шевченка — 74-й у
„ТОП-100 університетів з найкращим співвідношенням кількості
студентів та викладачів“ агентства Times Higher Education
(THE). У КНУ показник 8,2 студента на одного викладача, у
топових вишів (зі США) — 0,6,
1,1. Тим часом КПІ — у 15-ці найбільш інноваційних університетів за версією ТНE.
Конкурс проектів молодих
архітекторів України. Він
відбудеться в рамках Міжнародного фестивалю CANactions
2016. Проекти подаються до 13
квітня. До участі запрошуються
студенти та випускники архітектурних факультетів (особа чи
команда), до 35 років, не нижче
рівня бакалавра. Серед премій:
навчання у Німеччині, участь у
EASA (Литва) і воркшопі Hello
Wood 2016 (Угорщина). Докладніше на http://festival.canactions.
com/uk/canactions-2016.
Стипендії для навчання та стажування у вишах Словацької
Республіки. На їх отримання
можуть претендувати українські
студенти, аспіранти та викладачі
вишів. Передбачено безплатне
навчання, виплату стипендії,
проживання у гуртожитках. Заявки — до 20 квітня.
За матеріалами інформагенцій
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молода наука

Любов до науки формується
зі студентських років

В

ажливий компонент діяльності кафедри політології та міжнародних відносин ІГСН — студентська наукова робота, адже вона дає
змогу спудеям отримати додаткові бали до загального рейтингу при
вступі в магістратуру, а також продовжити науково-дослідницьку
діяльність в аспірантурі.

— Молоді науковці нині
можуть брати участь не лише
в українських, а й міжнародних програмах. Вони успішно
проходять стажування за кордоном, захищають іноземною
мовою бакалаврські роботи, мають одноосібні та у співавторстві з працівниками кафедри
публікації у наукових виданнях,
— говорить завідувач кафедри
професор Галина Луцишин. —
Намагаємося допомогти їм розвиватися всебічно. Так, студенти-міжнародники глибше вивчають
іноземні мови, зокрема, у цьому семестрі американка, волонтер Корпусу миру Венді Фонтела спільно з доцентом кафедри Лесею Дорош проводять лекції та семінарські заняття
з дисципліни „Зовнішня політика
України“. Практичних аналітичних
навиків студенти набувають у Науково-аналітичному центрі політичних досліджень „Вектор“, проходять
практику за темою бакалаврських
кваліфікаційних робіт, беруть участь
у різних міжнародних проектах, стажуваннях, у конференціях, круглих
столах, зустрічах із провідними науковцями, громадськими та політичними діячами, у Всеукраїнській
студентській олімпіаді з політології
(і здобувають призові місця), у заходах, які проводить МІОК, у політологічному гуртку „Студентський
кіноклуб“, розвивають творчі здібності в осередку Товариства „Просвіта“, а організаційні навики — в
студентському самоврядуванні.
Кафедра тісно співпрацює з
ЛОДА, Французьким, Литовським і
Латвійським консульствами у Львові, Представництвом уповноваженого з прав людини у Львівській області, Асоціацією органів місцевого
самоврядування „Єврорегіон Карпати-Україна“, ГО „Європейський діалог“, Західноукраїнським ресурсним
центром тощо. З 2012 року кафедра
є постійним учасником міжнародно-

го проекту ЄС та Програми розвитку
ООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду“. В рамках проекту
проходять щорічний Всеукраїнський
конкурс наукових студентських робіт з проблематики місцевого розвитку громад, літні школи, наукові
конференції.
— Ми добре розуміємо, що без
міжнародного співробітництва важко підготувати студентів до професійної діяльності на рівні світових
стандартів, — продовжує очільниця кафедри. — Саме тому свою
діяльність спрямовуємо на їхню
інтеграцію з міжнародною університетською спільнотою. Вивчаємо
досвід провідних зарубіжних вишів
у визначенні спеціалізації, вибіркових курсів; залучаємо до викладання іноземних мов їх носіїв — співробітників посольств, міжнародних
фондів та організацій. Активно
співпрацюємо з науковими, академічними та владними інституціями
України та зарубіжжя, зокрема, з
Вищою школою Східноєвропейських
студій у Перемишлі, Вюрцбурзьким
університетом ім. Юліуса Максиміліана, Вільнюським університетом,
Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині. З останнім підписали угоди про отримання подвійних
магістерських дипломів, проведення спільних наукових заходів й програму студентської та викладацької
мобільності „Erasmus+Programme“.

Торік студенти спеціальності „Міжнародні відносини“ Станіслав
Охремчук, Роксана Щукіна та Хенріка Вітрцньок за підтримки ОБСЄ
брали участь у проекті ОБСЄ, а
Мар’яна Куньч та Аня Гарбич за підтримки ООН пройшли стажування у
Відні. В рамках проекту Британської
Ради в Україні „Англійська мова для
університетів“ 30 наших студентів-міжнародників подали заявки на
участь у ньому. Як партнер беремо участь у засіданнях ПРОООН
з питань місцевого розвитку у
рамках проекту „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-III“.
Колектив кафедри має добрі
наукові контакти з кафедрами
політології, теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. І. Франка, філософії та політології
ЛДУВС, державного управління
МДГУ ім. П. Могили, політології
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, міжнародних відносин та зовнішньої
політики Київського національного
університету ім. Т. Шевченка та іншими.
Дбають і про молоде наукове
поповнення. Асистенти Ірина Червінка та Тетяна Бессараб нещодавно отримали дипломи кандидатів
наук. Заплановані захисти кандидатських Ірини Сухорольської та Олега Ямельницького. Мають наукову
перспективу і магістри Христина
Забавська, Мар’яна Гасяк, Ольга Котова, Остап Жук. А Станіслав Охремчук (керівник — Леся Дорош) має чи
не найбільше наукових публікацій.
Сферою його наукових досліджень
є проблема реформування діяльності ООН у сучасних умовах. Ольга
Котова під науковим керівництвом
Галини Луцишин уже кілька років
досліджує транскордонну співпрацю
в рамках Карпатського Єврорегіону,
досконало вивчає діяльність України
в цьому регіоні.
— Займаюся науково-дослідницькою роботою, бо це допоможе
мені в майбутньому знайти себе у
європейському просторі, — вважає
магістр Остап Жук (на світлині, поруч — науковий керівник доцент Руслан
Демчишак). — Загалом, чим більше
студентів займатимуться науковою
роботою, то більше в держави шансів вийти з економічної і політичної
кризи, в якій ми нині опинилися.
Катерина ГРЕЧИН
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викладач зблизька

С

тарший викладач кафедри електропостачання промислових підприємств міст і сільського
господарства ІЕСК Андрій Музичак торік, перебуваючи на службі в АТО, захистив кандидатську,
а цього року отримав премію Є. Бочкарьова „За прогрес“

„Студентам раджу не гаяти час,
а розвиватися“
Невдачі не закривають
дорогу до успіху
Мій співрозмовник завершив
навчання у Політехніці 2000 року,
навчався на спеціальності „електротехнічні системи електроспоживання“. Вчився добре. Хоча, пригадує, на першому курсі мав „хвіст“
із політології. Врятувало те, що
тоді півзими тривали канікули, часу
на доопрацювання мав достатньо,
отож без комісії вдалося перескласти залік. Тепер викладач часто наголошує своїм студентам, що невдачі
на перших курсах не є перешкодою
до дальших успіхів, адже в житті все
змінюється і те, що сьогодні далеке,
за рік-два стає реальністю:
— Усе можна надолужити, лише
треба мати інтерес, мотивацію і бажання.
На останньому курсі Андрій
Музичак несподівано для себе зацікавився студентською науковою
роботою. До цього підштовхнули
викладачі. Зрозумів, що цей напрям
роботи йому до душі. Тому після закінчення навчання вирішив не йти
працювати на підприємство, як це
планував раніше, а вступати до аспірантури.

У науці
Перші два роки навчався в аспірантурі стаціонарно. А коли на
кафедрі з’явилася вакансія асистента — перевівся на заочне навчання. Вирішив досліджувати питання електробезпеки, аналізу впливу
електричного струму на людину.
Тим часом у Політехніці за програмою TACIS відкрився Центр
енергозбереження й енергоменеджменту. Й Андрій Музичак долучився
до його роботи — брав участь у розробленні та впровадженні проектів
енергоощадних заходів для теплопостачальних підприємств. У ході цієї
праці вирішив змінити тему наукового дослідження — вивчати мате-

полем, неподалік Бердянська, після того — на Луганщині, коло села
Нижнє. Далі був Дебальцівський котел, Артемівськ…
Про війну мій співрозмовник
розповідає неохоче. Однак каже,
що ці події змінили його. Позитивною подією впродовж перебування
в зоні АТО вважає захист дисертації
під час зимової ротації 2015 року.
Це відбулося у Києві, в Інституті
технічної теплофізики НАН України. Співробітники рідної кафедри та
Інституту теплофізики допомогли в
організаційних питаннях захисту,
адже, перебуваючи на війні, важко
було самому з усім упоратися.
матичні моделі й алгоритми аналізу
та удосконалення режимів систем
централізованого теплопостачання.
Робота тривала понад чотири роки.
За цей час прослухав багато курсів
з енергозбереження, які у рамках
програми TACIS читали закордонні
фахівці. Також виконував проекти,
що стосувалися реформ міського
теплозабезпечення під егідою Юесейд, брав участь у семінарах, які
організовували закордонні енергетичні компанії. Результати своїх досліджень презентував у Краківській
політехніці.

Кандидатську захистив
на ротації
2014-го року молодий науковець
завершив своє дослідження за темою
дисертації. Виступив із попереднім
захистом на семінарі спеціалізованої Вченої ради. Але захистити
роботу не встиг. Почалася війна на
Донбасі. Влітку 2014 року Андрій
Музичак отримав повістку.
— 28 серпня я вже був на полігоні у Раковці. Потім — у військових
частинах Львова та Харкова. Після
того нас повезли на фронт, — згадує.
На війні він був командиром
взводу. Спершу служив за Маріу-

Відзнака за прогрес
Андрій Музичак викладає дисципліни, що стосуються обчислювальної техніки й енергетичного
менеджменту. Вдосконалює англійську мову. У співавторстві із завідувачем кафедри професором Антоном Маліновським готує до видання
навчальний посібник для студентів
„Математичні задачі систем енергозабезпечення та їхня алгоритмізація“, який повинен побачити світ
до кінця цього навчального року.
За результатами досліджень із підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства
планує наступного року видати монографію.
Нещодавно Андрій Музичак як
винагороду за наукову діяльність отримав премію ім. Є. Бочкарьова „За
прогрес“. Наукові дослідження планує продовжувати. А своїм студентам радить не гаяти час, розвивати
себе не лише професійно, а й світоглядно. Сам викладач багато читає,
особливо захоплюється творами
С. Лема та Е.-М. Ремарка, цікавиться східною філософією, не дивиться
телебачення, натомість інформацію
черпає з інтернет-ресурсів.
Ірина МАРТИН
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у митрополичих палатах

Шептицький єднає

Б

андуристки народного ансамблю Львівської політехніки на чолі з ректором професором Юрієм
Бобалом доєдналися до вшанування величної постаті
Митрополита Андрея Шептицького.
Головним лейтмотивом зібрання, яке організувала і
провела в палатах собору Громадська рада „Святий Юр“,
було гасло „Шептицький єднає!“. Присутніх теплим,

зворушливим словом привітав Митрополит Львівський
Владика Ігор Возьняк. Після подячного молебня відбувся
святковий прийом — перед учасниками зустрічі виступили музиканти камерного оркестру „Віртуози Львова“,
а також народний ансамбль бандуристок „Заспів“ Львівської політехніки.
Н.Я.

знакова зустріч

Релігія як інструмент для примирення

П

ро роль релігії у вирішенні конфліктів, зокрема й воєнних, говорили 4 березня у Львівській політехніці на міжнародній конференції
„Миротворча роль Церков: екуменічна співпраця задля суспільної
злагоди і примирення“. Учасниками заходу були провідні богослови та
науковці з України, Австрії, Швейцарії, Іспанії, Греції та США.

Головні доповідачі конференції
— президент Інституту екуменічних
студій УКУ о. Іван Дацько, директор
Гаффінґтонського екуменічного інституту Меримаунтського університету
ім. Лойоли о. Микола Денисенко, професор фундаментального богослов’я
Богословського факультету університету м. Люцерн Едмунд Аренс та інші
обговорювали теми війни та миру, перспективи побудови миру та примирення, роль релігії у війні та конфліктах і
про те, як християнські Церкви можуть
сприяти культурі миру та екуменізму.
— Християни мають особливу
екуменічну відповідальність бути миротворцями та нести примирення у
наші спільноти, проголошуючи слова
надії і зцілення для тих, хто терпить.
На тлі продовження соціально-еко-

номічної нестабільності та іноземної агресії, досвід участі українських
Церков у миротворчому процесі
засвідчив спроможність місцевих
церковних провідників відновлювати довіру, національну єдність та
долати перепони для миру у нашому
суспільстві, — окреслив мету заходу
декан філософсько-богословського
факультету УКУ Роман Завійський.
Він також наголосив, що Революція Гідності згуртувала Церкви
та релігійні організації в Україні. Та
водночас, з’явилися внутрішні розбіжності та зіткнення: Церкви, які
підтримали людей у демократичних
процесах, стали переслідуваними
під час анексії Криму.
— Ця зустріч — можливість відчути настрої, які зараз панують в Украї-

ні. Глянувши глибше, бачимо, що тут
бракує любові, що є наслідком довголітніх репресій, що відбувалися в
часи СРСР. Саме після розпаду Радянського Союзу настав час присутності
Бога і Церкви тут у новий спосіб, —
зазначив ректор УКУ о. Богдан Прах.
Він наголосив, що війна є також
наслідком браку любові. Тож це обговорення має допомогти змінити
ситуацію: „Христос і Любов — саме
в тих двох напрямах ми повинні свідчити єдність і правду на нашій землі“.
— В Європі не раз заявляють, що
релігія — ресурс насильства, і через це важливо зменшити її вплив.
Тому ця зустріч важлива, щоб показати: релігія і християнські Церкви
кличуть до небесного покликання —
будувати мир, розуміння, любов. На
цій зустрічі ми підтверджуємо нашу
єдність, як Європи, і як християн, —
наголосив президент Європейської
асоціації католицького богослов’я
(ESCT) П’єр Ван Гек.
Наталія ПАВЛИШИН
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до дня уродин

Квіти і шана — автору українського Славня

Б

іля нещодавно відкритого пам’ятника автору
музики українського славня Михайла Вербицького львів’яни 4 березня вшанували 201-шу річницю
від дня його народження.
дальність за долю
України, ставши
її провідниками, відзначив у
своєму виступі
перед громадою
Львова голова
ЛОДА Олег Синютка. Він висловив упевненість:
якщо кожен на
своєму місці буде
сумлінно виконувати власну роботу,
то ніякий ворог нам не буде страшний.
Упродовж всього заходу звучали
пісні й окремі твори, до яких о. Михайло Вербицький написав музику.
Їх виконували Львівський муніципальний хор „Гомін“ та Державна
академічна чоловіча хорова капела
„Дударик“. Наприкінці всі спільно заспівали „Ще не вмерла України…“, „Боже великий, єдиний“, помолилися за мир і спокій в Україні і
її добру долю.
Цього ж дня у Яворові біля
пам’ятника авторові мелодії Державного гімну України представники влади, громада разом з духовенством також вшанували його
201 річницю від дня народження. А

| Світлини Катерини Гречин

Дійство розпочалося з покладання квітів до підніжжя пам’ятника, які
принесли представники обласної і
міської влад, духовенство, громадські організації, суспільно-культурні товариства депортованих українців, школярі третьої загальноосвітньої школи та пересічні львів’яни.
Від родини Вербицького букет квітів
поклав його праправнук Андрій Вербицький.
Імпрезу, присвячену уродженцю
Перемиської землі, відкрив голова
Суспільно-культурного товариства
„Надсяння“ Володимир Середа, який
відзначив, що досі львів’яни вшановували цю постать великого українського соборника лише по той бік
кордону — у Явірнику Руському, де
народився великий композитор, і
в Млинах, де він створив мелодію
українського національного славня
і знайшов свій останній спочинок.
Багато речей в українській історії творили особистості, серед яких
о. Михайло Вербицький, композитор
Володимир Івасюк (теж народився 4
березня), Ярослав Мудрий (подарував світові „Руську правду“), Данило
Галицький, Богдан Хмельницький,
Дмитро Вітовський, Роман Шухевич,
які свого часу взяли на себе відпові-

наступного дня, в суботу, урочисто
вшанували пам’ять Михайла Вербицього у Млинах (Польща). У церкві, де колись парохом був Михайло
Вербицький, відправили панахиду.
Хор „Надсяння“ разом із присутніми — представниками Львівської
обласної і міської влад, керівництва Яворівщини, Підкарпатського
воєводства, духовенства України і
Польщі, суспільно-культурних товариств „Надсяння“, „Любачівщина“,
українців Польщі виконали пісні
композитора. Закінчилося дійство
покладанням квітів, вінків, запалюванням лампадок перед могилою великого українця, що в каплиці-пантеоні, і виконанням Славнів України
і Польщі.
Катерина ГРЕЧИН

творчий вечір

Зустріч … без присутності
В
музеї етнографії та художнього промислу відбувся творчий вечір
заслуженого працівника культури України, лауреата Державної
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, літературної премії ім. А. Головка,
премії ім. І. Мазепи, Героя України Романа Іваничука. На жаль, без
його присутності.

Як повідомив голова Львівського
обласного осередку товариства „Просвіта“ Ярослав Пітко, Роман Іваничук
того дня несподівано потрапив у лікарню. Незважаючи на цей прикрий
випадок, він все ж просив передати вітання прихильникам свого таланту, і
висловив глибокий жаль, що не зможе
зустрітися з тими, кого дуже любить.

Перед присутніми виступив і модератор заходу, письменник та літературознавець, упорядник серії „Приватна
колекція“ видавництва „Піраміда“ Василь Габор. Він відзначив, що надалі
разом із „Просвітою“ проводитимуть
такі зустрічі не лише з письменниками
і поетами, а й відомими просвітянами,
які живуть у Львові та в маленьких мі-

стечках області. Василь Габор коротко розповів про те, як народжувалися
останні книжки Романа Івановича,
відзначивши, що цього дня світ побачила десята книжка із серії „Приватна
колекція“ — „Серед повені книг“, яку
серед інших представив присутнім. У
книжці автор запрошує свого читача
помандрувати його приватною бібліотекою, розмірковує про історичний
роман, ділиться тим, що його хвилює.
Загалом у цій серії вийшло понад сто
книг, десята частина якої — книжки
Романа Іваничука.
Катерина ГРЕЧИН
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шевченкіана

Різні інтерпретації Кобзаря

У

| Світлина Наталії Павлишин

Політехніці впродовж двох тижнів можна було насолоджуватися
різними інтерпретаціями Кобзаревого слова. До ряду традиційних
заходів — студентського конкурсу на краще читання його творів та урочистого літературно-мистецького вечора — додалися й різноманітні
акції і флеш-моби, які організовували студенти разом із викладачами.

Шевченкове слово —
в інститутах
Інститутські акції, приурочені
до Шевченківських днів, ще 1 березня розпочали в ІХХТ. Студенти
та викладачі читали поезії Кобзаря,
а кращі декламатори взяли участь у
загальноуніверситетських Шевченківських читаннях. Кобзареве слово
звучало й на кафедрі міжнародних
відносин та політології ІГСН.
Тридцятихвилинний флеш-моб
на великій перерві 9 березня провели
студенти ІБІД. Молодь декламувала
вірші, а тріо гітаристів виконувало
пісні на слова Шевченка у сучасних
музичних обробках. Окрасою виступу стали стінгазети, які були своєрідним настроєвим тлом.
Другий рік поспіль театралізовані
дійства 10 березня провели активісти
профбюро ІТРЕ. Цьогоріч особливістю їхнього заходу стало виконання
пісень під акомпанемент бандури, а
також активна участь викладачів —
вони читали поетичні твори.

У вінок Кобзареві
Понад чверть століття в нашому
університеті з року в рік студенти
долучаються до конкурсу читців
Шевченкових творів. Цьогоріч конкурс „У вінок Кобзареві“ зібрав біль-

ше тридцяти декламаторів із різних
інститутів та коледжів Політехніки.
Студенти здебільшого обрали
патріотичні твори, хоч було чимало
й ліричних віршів. До конкурсу студенти підготувалися досить ретельно, більшість старалася оригінально
інтерпретувати твори Шевченка,
акцентуючи на актуальній для сьогодення тематиці, а також підсилювали
настрій відповідним звучанням. Слухати їхні виступи було справді цікаво.
Як і завжди, активними були
учасники Народного театру-студії „Хочу“. Журі їх оцінювало
прискіпливіше, адже ці студенти
— по-своєму професіонали в акторському плані. З-поміж десяти
учасників обрали трьох переможців.
Отож серед „хочистів“ перше місце
здобула Марта Ратушна, другим став
Євген Кисель (ІБІД), третьою — Поліна Дрогуль (ІГСН). Ці студенти
своєю майстерністю виборюють призові місця вже кілька років поспіль.
Нагороди від Колегії та профкому студентів та аспірантів Львівської політехніки отримали: Наталія
Антохів (ІГДГ) — перше місце; Максим Кметь (ІНЕМ) став другим у цій
категорії, а третє місце розділили
Олександр Малиновський і Анастасія Сороката (ІНЕМ).
Окремо переможців обрала й
„Просвіта“. Спеціальну премію від

осередку Товариства ІНЕМ отримала Інна Скічко (ІНЕМ) — призове
місце дівчина здобуває вже другий
рік поспіль. Та її декламація поеми
„Сон“ справді вражала. Першість також здобула студентка ІХХТ Тетяна
Сав’як. Друге та третє місце посіли
студентки ІНПП — Вікторія Мельник і Наталія Дмитренко.
Заохочувальні призи (книги) за
авторські твори отримає студентка ІНПП Уляна Шимків — дівчина
зачитала вірш, автор якого захотів
залишитися анонімом. За власний
твір, присвячений Шевченкові, Небесній сотні та актуальним подіям в
нашій державі, приз також одержить
Віталій Гарга (ІНЕМ).
Традиційно заохочувальні призи
(квитки в театри Львова) за звучання громадянсько-патріотичної тематики від редакції тижневика „Аудиторія“ отримали: Вікторія Мельник (ІНПП), Тетяна Сав’як (ІХХТ),
Ігор Ступір (ІБІД), Максим Кметь
(ІНЕМ), Інна Скічко (ІНЕМ), Мар’яна Пецольд і Наталя Гнатів (студентки Технологічного коледжу).

Речник волі України
Літературно-мистецький вечір
„Шевченко — речник волі України“
(відбувся 10 березня) зібрав повну
залу глядачів. Програма урочистого
заходу захоплювала різноманіттям.
Основною ідеєю став патріотизм
у творах Шевченка, який екстраполюється на сьогодення. Режисер
і постановник урочистого заходу
— заслужений працівник культури
України Степан Шалата.
Відкрила вечір словом про Шевченка „Від Кобзаря до поета нації“
голова Товариства „Просвіта“ Політехніки професор Христина Бурштинська.
Музична частина свята розпочалася із Шевченкового „Заповіту“ у
виконанні Народної хорової капели студентів „Гудеамус“ (диригент
— Юлія Дума). Молодь виконала ще
кілька творів Кобзаря.
Інсценізація поеми „Катерина“
Народного театру-студії „Хочу“,
яка розпочиналася виконанням народної пісні „Ой, там на горі“, стала
дещо іншим, осучасненим варіантом
вже звичної вистави. Цікаво допов-
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нила свій виступ головна героїня —
Катерина (Ольга Шмакова) — давньою піснею „Ягудки“.
Чи не найбільший фурор викликала хореографічна композиція Народного ансамблю „Вірність“ (балетмейстер — Анатолій Фолюш) і виступ
молодого бандуриста із Народного
ансамблю „Заспів“ Максима Бучака.
Вперше на сцені Політехніки прозвучала кантата „Чернець“. Композицію створив львівський композитор
Мирослав Волинський спеціально для
Народного чоловічого хору „Орфей“
(художній керівник — Володимир
Вівчарик). Солували — Руслан Скоролітній та Ігор Міхневич.
У сучасному звучанні твір Шевченка „Все упованіє моє…“ на музику
Лесі Тельнюк виконало тріо дівчат із
Ансамблю естрадної пісні „Сузір’я“.
В повному складі колектив заспівав
„Шлях до Тараса“.
Пісенні твори також виконали Народний камерний вокальний ансамбль
„Аколада“ (керівник — Володимир
Савицький), Народний ансамбль
бандуристок „Заспів“ (керівник та
головний диригент — Христина Залуцька) та тріо бандуристок у складі
працівників Народного дому „Просвіта“ (Христина Залуцька, Наталія
Захарчин, Марія Яськів).
Музичні композиції „Нащо мені
чорні брови“ (соло — Людмила Стецька) та „Прелюд пам’яті Шевченка“
прозвучали у виконанні Народного
камерного оркестру „Поліфонія“ (головний диригент — Роман Кресленко). Увертюру до опери „Тарас Бульба“ виконав Народний симфонічний
оркестр (головний диригент — Ярослав Горбаль, диригував Р. Кресленко).
Завершився вечір виконанням
симфонічної поеми-фантазії „Реве
та стогне Дніпр широкий“ у виконанні двох хорів — „Орфей“, „Гаудеамус“ та симфонічного оркестру.

Шевченко у мистецтві
Національний музей у Львові імені
Андрея Шептицього представив виставку Шевченкіани, що продовжує
традицію щорічних Шевченківських
виставок, започаткованих Національним музеєм у Львові 1914 року.
Впродовж столітньої діяльності
Національний музей у Львові зібрав
одну із найбагатших сьогодні збірок
Шевченкіани — понад 400 творів
живопису, скульптури та графіки.
Цьогоріч представили альбом-каталог творів мистецької довоєнної
Шевченкіани (автор-упорядник —

завідувач відділу українського мистецтва ХІХ – початку ХХ ст. Оксана
Жеплинська). Цей каталог охоплює
межі 1829 – 1940 років: перший твір
— рисунок Тараса Шевченка „Се
мій батько“ (1829 – 1831 рр.) — посів центральне місце на виставці, а
останнім з довоєнної Шевченкіани
вважають малярське полотно Осипа
Куриласа „Шевченко на засланні“
(1940 р.).
Унікальними творами, які можна
оглянути в музеї, є також „Автопортрет“, офорти „Притча про виноградаря“ та „Вірсавія“. До оригінальних
та раритетних Шевченкових пам’яток у музейній збірці належать також
посмертна маска поета і його ручка
з пером. Цінним надбанням музею
є й твір Броніслава Залєського, що у
дзеркальному зображенні повторює
автопортрет Т. Шевченка з часу геологічної експедиції у горах Кара-Тау.
Поряд з оригінальними роботами
Кобзаря на виставці представлена
довоєнна образотворча Шевченкіана
відомих і невідомих українських художників: Івана Труша, Олени Кульчицької, Юліана Панькевича та ін.
11 березня у Львівському палаці
мистецтв та Народному музеї Тараса
Шевченка експонуються одразу три
виставки.
У рамках мистецького проекту
„ТШ: СловОбраз“ молоді художники
Оля Кравченко, Остап Лозинський,
Уляна Нищук-Борисяк, Данило Мовчан, Ярослава Ткачук, Сергій Горобець представили власне бачення
Шевченка, який після Революції
Гідності від офіціозного штампу на
чорних від диму і горя Інститутській
і Грушевського став більш близьким,
живим — Шевченко в балаклаві та зі
шинами, а за кілька місяців „одягнув“
камуфляж і пішов в АТО.
Відомий львівський фотохудожник Йосип Марухняк представив
сорок п’ять світлин, які ілюструють
Шевченкіану львівських митців:
художників, скульпторів, акторів,
а також науковців, колекціонерів
і різних людей, які звертаються до
невмирущого образу Кобзаря.
Виставку „Слово і образ. Шрифтовий плакат студентів Української
академії друкарства“ створили юні
художники. Нове покоління, позбавлене тоталітарних комплексів минулого, має оригінальне трактування
світу. У серцях молодих пульсує нескорений дух Шевченка, він закликає до боротьби і додає впевненості
у перемозі.
Наталія ПАВЛИШИН

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

13

коротко
У Музеї-меморіалі „Тюрма на
Лонцького“ 9 березня з ініціативи Громадської приймальні Української Гельсінської
спілки з прав людини в Ужгороді та Центру правових та
політичних досліджень „СІМ“
продовжила свою подорож
міжнародна фотовиставка
„Війна за Мир“. Організатори
виставки мають на меті донести
об’єктивну інформацію про події
на Сході України та порушення
Російською Федерацією норм
міжнародного гуманітарного
права. Представлено роботи,
які зображують українських
добровольців, зокрема бійців
окремої зведеної штурмової
роти „Карпатська Січ“, у складі
93-ої механізованої бригади ЗСУ.
Світлини охоплюють період від
початку діяльності військових —
до сьогодні. Триватиме виставка
до 26 березня.
В Україні розпочинають зйомки
повнометражного художнього
фільму про Тараса Шевченка
„Таразі. Прощання з пустелею“. Режисер та сценарист
стрічки — український кіномитець і письменник Олександр
Денисенко. Він змалював останні
роки життя Кобзаря, коли той
відбував службу у Новопетровському укріпленні, на узбережжі
Каспійського моря в Казахстані.
Фільм зніматимуть цього року
на території Одеської області, а
також у Казахстані.
Лінгвістично-освітній центр
ІПДО Львівської політехніки в
рамках проведення занять на
курсах іноземних мов запровадив низку тематичних зустрічей з волонтерами — носіями
англійської мови, так звані
розмовні клуби Speaking clubs.
Неформальні розмовні клуби
дають можливість слухачам
курсів іноземних мов зануритися
у мовне та культурне середовище тієї країни, з якої походить
волонтер. Головна мета — навчання мови через культуру,
культури — через мову. Формування іноземного мовленнєвого
етикету повинне відбуватися в
умовах, максимально наближених до реальної комунікації.
За матеріалами інформагенцій
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СУСПІЛЬСТВО

свято героїнь

наш календар

Жінки, які творять
історію

21 березня — Всесвітній день
поезії.
23 березня — Всесвітній день
метеоролога.

З

| Світлина Наталії Павлишин

а фатальним збігом саме в лютому в різні часи закатовані, винищені
страшною тоталітарною машиною українки, які обстоювали свободу
своєї держави. ЛГО „Союз українок“ спільно з народним художнім гуртом
„Левандівське ретро“, за підтримки Товариства „Просвіта“, 29 лютого організували захід на спомин героїнь, щоб ще раз нагадати про жінок, які творили і творять історію України.

В рамках свята говорили про жінок-героїнь, які ціною власної свободи,
а часто і життя боронили рідну мову і
землю. Серед них — Ольга Басараб, Галина Журба, Віра Бабенко, Олена Степанів, Ганна Дмитреко, Софія Галечко
та багато інших.
Зараз, коли знов нависла загроза
над цілісністю нашої держави, коли
чоловіки мусили взяти до рук зброю,
щоб боронити свою землю, поруч із
ними стали жінки — спершу на Май-

дані, а згодом на східних теренах, де
гримить війна. Тож розповідали і про
сучасних героїнь — Надію Савченко,
Яну Зінкевич та інших; згадували про
роль волонтерок, які під обстрілами довозили бійцям їжу та воду. На зустрічі
була присутня боєць 5-го штурмового
батальйону Добровольчого окремого
корпусу Христина (псевдо Жанна), яка
розказала про боротьбу на сьогоднішньому фронті.
Впродовж години глядачі мали можливість почути багато про долю українських героїнь, послухати патріотичні
пісні у виконанні „Левандівського ретро“. На завершення свята виступили поважні гості — членкині „Союзу
українок“, борчині Лариса Сеник (95
років) та Ірина Шуль (98 років). Жінки розповідали про те, що їм довелося
пережити, історію своєї боротьби. На
жаль, часу для їхніх виступів виділили
зовсім мало. Хоча, як ділилися думками
студенти-глядачі, воліли, щоб концертна програма була коротша, бо їм було б
дуже цікаво послухати ці історії життя
з перших вуст.
Наталія ПАВЛИШИН

громадські ініціативи

Ковток Швеції у Львові

Н

ещодавно львівський осередок „ФРІ+“ організував цікаве знайомство з
однією північною країною у рамках зустрічі „Ковток Швеції“.

Троє спікерів — уродженка
Стокгольма Соня Енгстюм та двоє
львівських мандрівників Юлія Петрів
та Володимир Сенатовський розповіли
про особливості Швеції.
Соня Енгстюм наголошувала, що
економічні проблеми Швеції та України доволі подібні. Тож поетапно окреслила бізнес-план, який допоміг би
подолати теперішню кризу. Натомість
українці, які мандрували Швецією автостопом, розповіли про культурні

особливості цієї країни та гостинність
шведів.
Ідея заходу полягала в тому, щоб ще
раз продемонструвати, що насправді
всюди є певні проблеми і, як жартома кажуть, „добре там, де нас нема“. Проте, є
можливість серйозно ділитися досвідом,
навчатися і прагнути змін на краще, було
б бажання.
Катерина КЛИМЕНКО,
студентка першого курсу факультету
журналістики ЛНУ ім. І. Франка

Пам’ятні дати
16.03.1896 — помер Петро Ніщинський, український композитор, поет i перекладач.
17.03.1847 — народився Федір
Вовк, український антрополог,
етнограф, археолог.
17.03.1874 — народився Авґустин Волошин, Президент
Карпатської України.
17.03.1917 — у Києві створено
Українську Центральну Раду
— парламент України на чолі з
Михайлом Грушевським.
18.03.1913 — у Львові створено
військове формування Українських Січових Стрільців.
19.03.1864 — народився Василь
Липкiвський, натхненник відродження УАПЦ та її перший
духовний провідник, митрополит.
19.03.1895 — народився Максим
Рильський, український поет,
перекладач, культурний i науковий діяч.
19.03.1918 — відбулося перепоховання загиблих під Крутами
бійців Студентського куреня.
19.03.1930 — народилася Ліна
Костенко, сучасна українська
поетеса, авторка збірок „Над
берегами вічної ріки“, „Неповторність“, роману у віршах „Маруся Чурай“.
20.03.1632 — народився гетьман
України Іван Мазепа.
21.03.1627 — народився Захарія
Копистенський, український
письменник, культурний i церковний діяч.
21.03.1727 — помер Ісаак Ньютон, англійський математик і
фізик, автор „Математичних
начал натуральної філософії“.
21.03.1942 — померла Ольга
Кобилянська, українська письменниця.
22.03.1842 — народився Микола
Лисенко, український композитор, основоположник української класичної музики.
22.03.1941 — помер Іван Труш,
український живописець і художній критик.
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палітра

коротко

„Я не знаю,
що таке натхнення“
І

ван Марчук — митець, який увійшов до списку „Ста геніїв сучасності“ британського часопису The Daily Telegraph — з нагоди свого
80-річчя в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького
відкрив персональну виставку „Генотип вольності“.

Народний художник України, лауреат Національної
премії України ім. Т. Шевченка, член Золотої гільдії
Римської академії сучасного
мистецтва — титулований
геній не виставлявся у місті,
де здобув мистецьку освіту,
вже 20 років. Тож творче повернення було велелюдним,
тим більше, що на відкриття
експозиції прибув сам автор.
У доробку Івана Марчука
— понад 4,5 тисяч картин,
але у нього є ще багато задумів, які
він спішить втілити:
— Усе почалося з того, що я сказав собі, що хочу бути ненормальним
художником. Я перепробував різні
матеріали, різні техніки, я — прикутий до мольберта вічний мандрівник,
у мене нема вихідних, — із певним
задоволенням підсумував митець.
Упродовж останніх трьох років
полотна художника експонують переважно за кордоном, й Івану Марчуку прикро, що створення музею,
в якому могла б розміститися його
творча спадщина, перебуває на стадії п’ятнадцятирічної обіцянки. Державі не цікава культура, вважає він,
тож багато талановитих людей стали
відомі на батьківщині завдяки тому,
що їх спочатку визнав світ.
На виставці „Генотип вольності“, яка триватиме до 10 квітня,
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представлено 78 творів. Є полотна
із циклів „Пейзаж“, „Біла планета-1“, „Біла планета-2“, „Погляд у
Безмежність“. Власна оригінальна
техніка Марчука — „пльонтанізм“,
що нагадує філігранне ткацтво з
шерстяних ниток, особливо притягує погляд відвідувачів експозиції
у творах пейзажних. Зачудування
викликають полотна із деревами,
делікатно позолоченими сонцем,
весняними клаптями снігу й сніговими заметами. Тканина полотен
нагадує кольчугу, за якою ховається
вразливе тіло художника, — переконані колеги Марчука. Балансування
на відвертості-закритості, світло-тіні, простоті-складності, прозорості-таємничості робить виставку
дуже привабливою.
Наталя ЯЦЕНКО

12 березня молоді художники, які
займаються вуличним мистецтвом, у Центрі творчості дітей
та юнацтва Галичини відкрили
виставку своїх робіт. Виставка
має назву „Вулична абетка“ — кожен з митців по-своєму зобразив
одну з літер алфавіту. До проекту
долучилося 56 художників з усієї
України, від Харкова до Ужгорода. Темою проекту обрали саме
літери, оскільки вони є основою
вуличного мистецтва. Це перший
захід мистецького кластеру „Фарбований лис“.
Львівська національна галерея
мистецтв ім. Б. Возницького
отримала в подарунок роботу
Олекси Новаківського „Портрет
Дмитра Левицького“. Дмитро
Левицький — український громадсько-політичний діяч, правник,
адвокат. Твір з нагоди дня народження митця, яке відзначають
14 березня, подарували галереї
внучки Олекси Новаківського Ольга та Оксана. Картину можна буде
оглядати у постійній експозиції
закладу „Мистецтво Львова 20 – 30
років“.
З 23 березня до 10 квітня в київському Мистецькому Арсеналі
відбудеться унікальна інтерактивна виставка, присвячена
фільму Сергія Параджанова
„Тіні забутих предків“. Експозиція докладно розповість про
зйомки картини — буде представлено понад сто артефактів — рідкісні фотографії, відеоматеріали,
ескізи костюмів, роботи художника-постановника фільму Георгія
Якутовича, ексклюзивні інтерв’ю,
розкадровки Сергія Параджанова.
Наступним містом для виставки
стане Львів.
Відомий український співак
Віктор Павлік 21 березня на
заньківчанській сцені дасть
великий ювілейний концерт.
Супроводжуватиме виступ співака
естрадно-симфонічний оркестр
Lviv Jazz Orchestra. Ювілеїв у Віктора Павліка два: особистий — 50
років і професійний — 30 років на
сцені. Святкувати співак планує
масштабно: за рік хоче встановити
новий рекорд — дати по Україні,
охоплюючи найвіддаленіші районні центри, 300 концертів.
За матеріалами інформагенцій
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виставка

„Я — лише пензлик
у руці Великого Творця“

В

продовж березня у 214-й аудиторії головного
корпусу Львівської політехніки триває виставка
робіт художниці з Київщини Тетяни Фокіної „Пейзажі рідного краю“.

Повернулася до
покликання
Самобутня художниця
малювала змалку. Ще в
дошкільному віці її рекомендували до республіканської школи для обдарованих дітей. Але батьки
не зважилися залишити
шестирічну доньку у школі-інтернаті, а доїжджати
з Білої Церкви було далеко. Закінчила художню
студію Петра Линника у
рідному місті. А коли настав час обрати фах, то
батьки, які свого часу пережили Голодомор і війну, вважали, що художник
— це не професія, вона
не прогодує, треба щось
серйозніше. Тому Тетяна
вступила на економіку.
Згодом, у 90-ті роки, коли
після трагічної загибелі
чоловіка залишилася сама
з двома дітьми, ця професія допомогла їй вижити —
Тетяна змогла поєднувати
кілька місць праці.
— Я бігла з однієї роботи на другу, дивилася на
краєвиди, спостерігала захід сонця, його тіні і думала: коли ж те все намалюю?
— згадує художниця.

Цілком до малювання
повернулася тоді, коли побувала у Зарваниці. Вона
переконана, що якщо Бог
поклав у колиску пензлик
з олівцем, то це не можна
ігнорувати.

Мистецтво,
що відновлює
і надихає
Спершу Тетяна Фокіна малювала для себе. Але
один із громадських діячів
Корсунь-Шевченківщини, звідкіля родом батько
Тетяни, Михайло Волков
переконав її, що мусить
це робити для людей. Ху-

дожниця долучилася до
збірних виставок. А наприкінці 2013-го року у
галереї Київської політехніки організувала
першу персональну.
Потім були виставки у
музеях і галереях Білої
Церкви, Канева, Києва, Умані. Далі — Західна Україна: Збаразький замок і Вишневецький
палац.
Виставка „Пейзажі рідного краю“, що відбувається у Львівській політехніці,
для Тетяни Фокіної — ювілейна, 25-та персональна.
— Про Львів я мріяла
давно, адже це столиця
Західної України. До цієї
частини українців маю
особливе ставлення. Вважаю, що якби не Львів,
то не було б Майдану та й
багатьох речей, які вплинули на хід історії. А чому
моя виставка у Львівській
політехніці? Я дуже поважаю технічні
виші, для мене
це авангард, де
вчаться найрозумніші люди.
Тому вважаю
за щастя, що
перша моя виставка була в
Київській політехніці, а тепер
двадцять п’ята
— у Львівській.
Сьогодні Тетяна Фокіна
— член Корсунь-Шевченківської спілки „Янталка“. Малює багато, часто
під враженнями подій,
що відбуваються в Україні. Хоча на її картинах
нема смутку чи печалі.
Натомість багато спокою,
оптимізму, внутрішнього
умиротворення. Кожна
поїздка на природу, до
неповторних творінь для
пані Тетяни — як похід у
картинну галерею. Свій

		

захват від краси довкілля
передає людям. Коли її запитують: „Хто тебе штовхає з виставками?“, відповідає: „Господь“. Малює у
реалістичному стилі, здебільшого пейзажі, квіти,
натюрморти.
— Мистецтво повинні розуміти всі. Для мене
прикладом такого розуміння є твори класиків
світового мистецтва, що є
шедеврами впродовж століть. До прикладу, „Джоконду“ сприймають усі,
незалежно від рівня мис-

тецької освіченості. А художник повинен творити
так, щоб людям піднімати
настрій, щоб їм після перегляду твоїх картин жилося
цікавіше, приємніше, радісніше. Самоціль кожної
виставки — щоб люди це
сприйняли. І якщо мені
кажуть, що мої роботи
освітлюють, поліпшують
настрій, то моя мета здійснюється.
Ірина МАРТИН
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відгомін Олімпіади

„У нас тренер — і мама, 		
і кухар, і механік, і лікар…“
ІІ
зимові Юнацькі Олімпійські ігри в Ліллехаммері для
студента першого курсу ІТРЕ
Львівської політехніки Андрія
Лисецького запам’ятаються,
незважаючи на неідеальність
українських сан і падіння,
добрими заїздами — сьоме місце
в командній гонці, а також враженнями від хокейних матчів,
де він був уже не учасником, а
пристрасним спостерігачем.

— У нашій команді було четверо
саночників-львів’ян — Ігор Стахів,
Олена Смага (в одиночних змаганнях) і я з Мирославом Левковичем (у
санях-двійці), — розповідає спортсмен, повернувшись додому. — Ми
починали кататися торік у вересні,
каталися до листопада, а в новому
році пробули два тижні в Ліллехаммері саме на олімпійській трасі, а також
узяли участь у Кубках світу та інших
світових змаганнях.
— На що налаштовували керівники
української команди своїх підопічних?
— На два стабільні заїзди, без падінь.
— І все? Це середній рівень вимог, а
чому не орієнтували на вищий?
— У нас нема санної траси, а, приміром, у Німеччині їх чотири. Влітку
тренуємося в Кременці Тернопільської області, але там траса лише літня
і не міжнародного класу. Одне тренування за кордоном для команди з десяти-п’ятнадцяти осіб коштує тисячу
євро, та й якщо вже їдеш за кордон, то
потрібно пробути там два тижні. Тільки перед Олімпіадою уряд виділяє нам
трохи більше грошей, щоб ми хоча б

вибороли ліцензії. Представники інших країн катаються на добрих трасах з вересня, дехто — ще й влітку,
використовуючи замість полозів ролики. Вони мають перед змаганнями
накатаних 100 спусків, а нам за шість
пробних заїздів треба освоїти трасу,
яку бачиш уперше, і це дуже важко.
Також виграють ті країни (зокрема
Німеччина, Австрія, Латвія, Італія),
які можуть робити й тестувати сани.
Адже санний спорт дуже високотехнологічний, сани мають великий вплив
на результати змагань — їх перевіряють в аеродинамічній трубі, як літаки
— боротьба ж у санників йде на тисячні долі секунди. За кордоном є фірми,
спонсори, а в Україні сани виготовляють у гаражі самі тренери, беручи за
основу те, що побачили за кордоном.
Взагалі, у нас через брак фінансування в команді нема навіть лікаря. Тож
тренер — і мама, і кухар, і механік, і
лікар… У закордонних спортсменів
є великий стимул для тренувань, бо
вони знають, що якщо добре тренуватимуться, то, маючи хороші сани,
будуть перші. В Україні у 2006 – 2007
роках виробляли сани, на яких, якщо
їхати рівно, можна було прийти до фінішу п’ятими, а то й третіми. А потім
у всіх країнах почався технологічний
прогрес, а ми лишилися на тому ж місці, що й були.
— А не можна купувати сани у закордонних фірм?
— Ніхто не продасть сани, які
здатні потрапити в трійку призерів,
бо це невигідно. Сани треба виготовляти під себе, під свій зріст, вагу, статуру. До того ж, виготовлення полоз
— ручна робота.

— Тільки від досконалості сан залежить перемога?
— Ні, дуже багато для нас важить
старт, під час якого ми розганяємося
спеціальними шипами, які є на рукавицях, а тоді лягаємо на сани. Якщо
добрий розгін, то ти можеш вигравати
час на інших ділянках траси. До того
ж, навантаження впродовж спуску
велике, як у космонавтів. Тому дуже
важлива підготовка спортсмена. Тренуємо силу, координацію (а вона нам
потрібна, бо перепад висот до 100 –
200 метрів), ближче до сезону за допомогою бігу, стрибків — швидкість,
тому що чим швидші ми на старті,
тим більше привілеїв над суперником.
Навіть якщо в тебе гірші сани. Хоча у
санному спорті не буває, щоб спортсмен був перший і на старті, і на фініші.
— У санах-двійці, мабуть, важче
їхати, аніж самому, бо мусить бути
чуття одне одного, повна синхронізація…
— У двійці напарник, лежачи за
мною, бачить тільки мій шолом і відчуває мої плечі. Коли ми входимо у
віраж, який триває дві секунди, я повертаю голову і плече — показую, що
маємо зробити. Говорити нереально,
бо ми в масках. На швидкості 120 км
він має відчути, наскільки сильний мій
рух і встигнути сани повернути. Я займаюся санним спортом десять років,
Мирослав Левкович — вісім, разом
нас (а ми добре їздили в одиночних
санях — виграли чемпіонати України)
звели тренери. Перший наш спільний
сезон я приїжджав додому в синцях, бо
щоб стабілізувати сани, треба скинути
ноги, а льодяні борти шершаві, комбінезон же дуже тонкий… На третій
сезон, коли нам зробили нові сани, ми
стали почуватися більш комфортно.
Наталя ЯЦЕНКО
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НОВИНКИ
П. В. Вербицька,
І. Я. Хома.
Історія української
культури: європейський контекст
Навчальний посібник.
Висвітлює теоретичні
основи культури, розвиток історії української культури від найдавніших часів до
сьогодення паралельно зі становленням
та розвитком західноєвропейського культурно-історичного простору.
Рекомендовано студентам спеціальності
„Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури“.
За ред. д-ра екон. наук,
проф. І. Б. Скворцова.
Економіка праці й соціально-трудові відносини
Навчальний посібник.
Подано систему теоретичних і практичних
знань із питань регулювання соціально-трудових відносин, оплати
праці, стимулювання оптимального використання ресурсів і підвищення продуктивності
та ефективності праці. Висвітлено законодавчі аспекти економіки праці ― вітчизняні, закордонних країн і міжнародних організацій з
регулювання соціально-трудових відносин.
Для підготовки студентів за галуззю знань
„Економіка та підприємництво“, відповідно
до напрямів підготовки „Економіка підприємства“, „Маркетинг“, „Фінанси“.
О. О. Мацієвська.
Водопостачання
і водовідведення
Навчальний посібник. ―
2015. ― 144 с.
ISBN 978-617-607-846-3
Розглянуто: системи і
схеми водопостачання
та водовідведення населених пунктів і промислових підприємств;
методи і споруди поліпшення якості, подачі
та розподілу питної води; методи і споруди
для транспортування, очищення стічних вод
та оброблення їх осадів; основи проектування та експлуатації внутрішніх і зовнішніх
систем водопостачання та водовідведення.
Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за базовим напрямом „Будівництво“.

Більше інформації на сайті
http://vlp.com.ua/
У книгарнях діє дисконтна програма
„Книжкова скарбничка“

гумористичний проект

„Кубок Політехніки“:
особливий ґрунт для талановитих

У

Львівській політехніці
23 березня о 18 год. стартує новий гумористичний
конкурс — „Кубок Політехніки“ (І навчальний корпус).
Чим цікавий цей проект
розповів співорганізатор
і редактор Кубка Олександр
Лопушанський.

— Чим особливий „Кубок Політехніки“?
— Наш проект має на меті об’єднати різні стилі і жанри. Він збере найкращі команди Львова.
Думаю, глядачам буде цікаво.
Оскільки проект тільки стартує,
учасників запрошуємо, бо зараз
головне — якісно стартувати,
тож виступатиме вісім команд.
У майбутньому, команди матимуть можливість реєструватися
для участі.
— Що нового передбачає проект?

— Цілком новий формат, інше
суддівство без оцінок, але як саме
це буде відбуватися — таємниця,
хочемо втримати інтригу. Єдине, що можу сказати, що основна
увага буде приділена імпровізації. Бо саме ця форма дає більше
можливостей для розвитку.
— Яких результатів очікуєте?
— Хочемо зрозуміти, чи такий
формат у Львові буде цікавий. В
нашому місті брак майданчиків
для розвитку якісного гумору.
Працюємо власне для того, щоб
створити своєрідний ґрунт можливостей для дальшого розвитку
команд. В Україні взагалі величезний брак україномовного гумору. У Львові команди з Політехніки на високому рівні, але на
всеукраїнському рівні галицький
гумор неконкурентоспроможний.
Тож маємо вийти на якісно новий
рівень і зацікавити глядачів.

разом із BEST
6—7 квітня в IV корпусі Політехніки відбудеться дев’ятий Інженерний ярмарок кар’єри (ІЯК), який організовує BEST Lviv.
Чекаємо всіх на дев’ятому Інженерному ярмарку кар’єри!
Не проґавте шанс розпочати кар’єру своєї мрії!

Ректорат Національного університету „Львівська політехніка“
висловлює глибоке співчуття
директорові Народного дому
„Просвіта“ Степанові Йосиповичу
Шалаті з приводу смерті брата —
Богдана Йосиповича Шалати.

Працівники фінансової служби
Національного
університету
„Львівська політехніка“, друзі та
колеги по роботі висловлюють
щирі
співчуття
директору
Народного
дому
„Просвіта“
Степану Йосиповичу Шалаті з
приводу смерті брата —
Богдана.

Колектив Народного дому „Просвіта“
Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щире
співчуття директорові Степанові
Йосиповичу Шалаті з приводу смерті
брата —
Богдана Йосиповича Шалати.

Колектив кафедри менеджменту
організацій
ІНЕМ
Львівської
політехніки висловлює глибоке
співчуття рідним та близьким із
приводу тяжкої втрати передчасної
смерті провідного інженера
Малкуш Світлани Володимирівни.
Підтримуємо вас у хвилину скорботи,
розділяємо родинне горе, сумуємо
разом з вами.
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МНОГАЯ
ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Львівської політехніки сердечно вітає зі
70-річчям доцента кафедри

Колектив
Інституту
підприємництва
та
перспективних
технологій
Національного
університету
„Львівська політехніка“ щиро вітає із
60-річчям завідувача кафедри гуманітарної
підготовки, кандидата історичних наук,
доцента

Людмилу Іванівну
МОРОЗ.

•

Ваш ювілей до нас прийшов з весною,
Тепло несе й оновлення пора,
І ми бажаємо наснаги Вам дзвінкої,
Розкрилля дум, здоров’я і добра!
Нехай дарують радість Вам літа,
Душа довіку буде молодою,
Хай Вам рясні колосяться жита,
Й джерела б’ють цілющою водою.

Леоніда Володимировича
ЦУБОВА
і бажає невичерпаної енергії, звершення всіх
починань, успіхів, миру, міцного здоров’я й
довголіття.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
17 березня — „Набукко“ (опера). 18.00.
18 березня — „Лебедине озеро“ . 18.00.
20 березня — „Попелюшка“ (опера,
прем’єра). 12.00.

Національний
академічний український
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
18 березня — „Шаріка“. 18.00.
19 березня — „…на Камерну сцену“
(благодійний концерт). 18.00.
23 березня — „Сільва“. 18.00.

Камерна сцена

19 березня — „Катерина“. 17.00.

Львівський академічний
театр ім. Леся Курбаса

19 березня — „Забави для Фауста“. 19.00.

19

експрес-оголошення

20 березня — „Апокрифи“. 19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“

18 березня — „Сарана“. 19.00.
19 березня — „Сарана“. 18.00.
20 березня — „Ар’єр, або Захоплююча
патологія“. 18.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки

18 березня — „Слава героям“ (прем’єра).
19.00.
19 березня — „Річард після Річарда“.
18.00.

Перший український
театр для дітей та
юнацтва

17 березня — „Наш Тарас“. 16.00.
18 березня — „Зоряний хлопчик“. 11.00.
19 березня — „Русалонька“. 15.00,
20 березня — „Empty trash, або
Спалюємо сміття“ (прем’єра). 19.00.
22 березня — „Дюймовочка+“. 12.00.
23 березня — „Попелюшка“. 12.00.

Вважати недійсними втрачені документи:

диплом МВ № 11023012, виданий Львівським
державним університетом внутрішніх справ
на ім’я Фінько Тетяни Богданівни;
дипломи бакалавра ВК № 43240932 та магістра
ВК № 45928144, видані Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Галана Ореста Зоряновича;
диплом ЛГ № 010984, виданий Держуніверситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Старкова Олександра Анатолійовича;
диплом ВК № 30629529, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Гаврилюка Володимира Михайловича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Онищука Артема Юрійовича;
залікову книжку № 0614337, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бабака Кирила Сергійовича;
залікову книжку № 1507123, видану Національним університетом „Львівська політехніка“
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