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ВАША ДУМКА

Христос воскрес! Воістину воскрес!
Дорогі політехніки! Щиро вітаю вас зі світлим
святом Воскресіння Христового! Нехай Пасхальна
радість доторкнеться серця кожного, даруючи надію
і духовну силу відродження!
Нехай благодатне Великоднє світло просвітить
кожну душу, кожне серце, кожну домівку і родину!
Зичу вам, аби у цей величний день душі ваші були
багаті на добро, як святковий стіл, чисті та осяйні, як

Великодній рушник, веселі та натхненні, як барвисті
українські писанки!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету
„Львівська політехніка“,
голова Ради ректорів Львівщини, професор

Як ви проведете святкові дні?
Вже невдовзі — Великдень і
аж десять днів для відпочинку! Звичайно, що головними
будуть Великодня літургія
з кошиком, повним всяких
смаколиків, поїдання пасок,
гаївки та різні святкові забави,
зокрема й дуже мокрий Обливаний понеділок, теплі родинні
зустрічі-посиденьки. Для тих,
хто святкуватиме Великдень у
Львові, програма різноманітних
заходів, як завжди буде багата,
на різні смаки та вподобання.
Традиційно, найбільше заходів
заплановано в Музеї під відкритим небом „Шевченківський
гай“, дещо в Парку культури
ім. Б. Хмельницького і, звичайно, — багатолюдний і галасливий центр міста.
Решта вихідних — чудова нагода
наздогнати і перегнати всі свої
наміри, невстигання і переробити все „відкладене на завтра“
(яке ніяк не настає): дочитати
почату колись книгу, переписати конспекти з пар, які прогуляли, щось трохи довчити чи вивчити. Ну і, звичайно, зустрітися
з друзями чи подругами. А для
тих, хто ніяк не може всидіти
вдома, особливо, якщо погода
буде гарна і тепла, — податися
кудись у мандри.
Головне — провести святкові дні
активно, корисно і добре відпочити. Особливо зважаючи на те,
що невдовзі після святкувань
та відпочинків, студентів очікує
сесія.
Наступне число
тижневика „Аудиторія“
вийде 19 травня.

Ярослав і Святослав Ракочі, студенти третього
курсу Інституту архітектури:

„Поїдемо до брата в Люблін“
Традиційно на Великдень підемо до церкви, посвяткуємо з рідними. На всі свята їздимо в гості до родичів. А
скоро сесія, то будемо вчитися. Напевно, з друзями кудись підемо. А ще плануємо поїхати до брата-студента
в Люблін. Хочемо подивитися це місто, оглянути, чим
воно особливе.
Андріана Романчук, студентка першого курсу Інституту хімії
та хімічних технологій:

„На Великдень буду з рідними“
Хочу погуляти Львовом, відвідати відомі місця. Я проживаю
недалеко від Львова, буваю тут практично щодня, але не завжди є час насолоджуватися прогулянками. Тож за ці вихідні зберемося з друзями, вже маємо путівник і будемо обходити місто
в пошуках найцікавішого і найкрасивішого. На сам Великдень
буду з рідними, бо це родинне свято.
Андріана Сташук, студентка четвертого курсу Інституту
хімії та хімічних технологій:

„Набудуся вдома з батьками“
Поїду додому в Закарпаття. Зараз їжджу нечасто, тож хочу
провести ці вихідні з батьками. Для мене дуже добре, що стільки вихідних, трохи набудуся вдома. На Великдень поїдемо в
гори до рідних. Завжди на свята провідуємо бабусь, йдемо разом вночі святити паску.
Тарас Куцин, студент другого курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Проведу час з друзями і трохи повчуся“
Буду відпочивати, гуляти. Піду з друзями в ліс. Вихідних не
забагато, а якраз добре, бо відпочину і буду готуватися до
сесії, щоб потім було легше. Маємо трохи планів з друзями
на великодні свята. Зокрема, особливий для нас Обливаний
понеділок: зберемося компанією, робитимемо засідки, щоб
обливати дівчат. Це весела і гарна традиція.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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з головної зали

У дискусіях та обговореннях

К

вітневе засідання Вченої
ради почалося традиційно
— з нагородження найкращих.
Вчена рада обрала завідувачів кафедр, а ректор Ю. Бобало у режимі онлайн підписав
меморандум із університетом
Вінніпега.

Серед відзначених —
більшість студентів
Останнього місяця студенти
здобули чимало нагород за перемогу в конкурсах, олімпіадах, успішну
участь у конференціях, які відбувалися у навчальних закладах Умані,
Кременчука, Дніпродзержинська,
Харкова, Дніпропетровська, Києва,
Вінниці, Полтави, Луцька, Львова.
Оксана Лагода з ІГСН отримала
диплом першого ступеня на олімпіаді з політології. Студенти ІЕСК
Василь Хай і Василь Новарчук здобули третє місце і медаль на Всеукраїнському конкурсі зі спеціальності. Студент цього ж інституту
Тарас Боровець (на світлині) — третє
місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з електромеханіки,

а також зі своїм колегою Богданом
Дмитриком — друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт з електротехніки та
електромеханіки. Ще один студент
ІЕСК Юрій Павлів на цьому конкурсі
виборов третє місце.
Цього разу нагороди здобули і
студенти-екологи. Соломія Мандрик
— друге місце на олімпіаді з екологічної безпеки. Таку ж відзнаку отримали
Юлія Вінярська та Ірина Фалач на конкурсах студентських наукових робіт.
Потішили своїми успіхами й економісти. Роман Зварич виборов першість

на конкурсі студентських наукових робіт. А магістрантка Олена Подгорна
на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт „Управління інноваційною
діяльністю“ зайняла друге місце. На
конкурсі студентських наукових робіт „Актуальні питання співробітництва з ЄС“ диплом першого ступеня
отримала Катерина Кухтяк, а диплом
третього ступеня — Анастасія Горячка. Таку саму відзнаку отримали
Христина Андреїв і Любов Залізна у
другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
інтелектуальної власності. Ольга Денисюк перемогла у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт
із менеджменту, а Петро Галюк отримав відзнаку. Андрій Савчук переміг
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із туризму. На
олімпіаді з міжнародної економіки
перемогла Юлія Сергєєва, на другому
місці — Анастасія Мельник. На олімпіаді з маркетингу Вікторія Пилипенко отримала диплом другого ступеня, а
Еріка Хамула на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт —
третього. Олена Граціан отримала
кілька нагород: диплом першого ступеня за участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
Закінчення на 7 с. m

професійне свято

Сфера логістичних послуг зростає
У
же традиційно кафедра маркетингу і логістики
ІНЕМ своє професійне свято, проводить весело,
цікаво й з практичною користю для студентів.

Цього року Україна приєдналася до
європейської спільноти проведення
заходів з нагоди Дня логістики. Своє
свято студенти спільно з викладачами
відзначали аж три дні. Першого дня,
19 квітня, запросили у гості представників компанії „Рабен-Україна“: спеціаліста з продажу Мар’яну Бойчук і
керівника Західного відділення Ольгу
Печену. Гості розповіли студентам
про компанію, ринок послуг, співпрацю із зарубіжними й українськими
компаніями, тенденції і новації розвитку логістики в Україні, перспективи тощо. Завершилася зустріч піснями
у чудовому виконанні студентки-четвертокурсниці Христини Колодій.

Наступного дня
студенти побували
на екскурсії в українського виробника натуральних
соків ТОВ „Галіція-Трейд“, що в Городку, де ознайомилися з ефективністю
внутрівиробничої
логістики і логістики дистриб’юції. Завершилося свято на
виробництві „Сферос Електрон“.
Господарі провели для студентів-логістів майстер-класи, на яких
вчили вирішувати реальні логіс-

тичні завдання під час різних бізнес-ситуацій й обґрунтовувати свої
рішення.
Катерина ГРЕЧИН
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гість Політехніки

Д

иректор відділення Економічних досліджень антимонопольного комітету при департаменті
юстиції США Рассел Пітман в інтерактивній формі прочитав для студентів-економістів старших
курсів лекцію „Особливості процесів злиття компаній та їх регулювання у США“

Вчимося управляти сферою економічної
конкуренції
ська. — Враховуючи те,
що ми готуємо фахівців
рідкісної спеціальності
„Управління сферою економічної конкуренції“,
не могли не скористатися
з його люб’язності прочитати лекцію для наших
студентів, адже нині він
викладає в Київській школі економіки. Приємно,

| Світлини Катерини Гречин

— Рассел Пітман —
фахівець з величезним досвідом наукової, викладацької й антимонопольної
діяльності, — говорить
завідувач кафедри теоретичної та прикладної
економіки Інституту публічного адміністрування
й післядипломної освіти
професор Жанна Поплав-

що лекцією зацікавилися не лише студенти нашої кафедри, та,
на жаль, не всі охочі
змогли розміститися
в аудиторії.
Під час
лекції зав’язалася жвава
дискусія щодо
основних проблем впливу
державних органів
на монополістів,
процеси злиття
компаній тощо, а
вільне спілкування з гостем англійською мовою
забезпечило дружню атмосферу, сприйняття „без
бар’єрів“ викладу матеріалу.
Напередодні гість ознайомився із містом Лева,
побував в Опері, зустрів-

ся з проректором з
науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків професором Юрієм
Рашкевичем, з яким
обговорили можливості
співпраці
з Львівською політехнікою.
Для політехніків це важливо, адже
США — фактично перша
країна, яка прийняла дійове антимонопольне законодавство, а Україна
робить лише перші кроки
у цьому напрямі.
Катерина ГРЕЧИН

охорона праці

Проблеми і виклики
У

день, коли вийде чергове число тижневика „Аудиторія“, у Львівській політехніці відбудеться урочисте відзначення Всесвітнього
дня охорони праці, яке припадає на 28 квітня.

Його організатори — відділ
охорони праці, кафедра цивільної
безпеки Львівської політехніки та
Головне управлінням Держпраці
у Львівській області відзначають
це свято ще з 2006 року. Цьогоріч вони проведуть урочисту
нараду, де, окрім обговорення
насущних проблем у галузі, зокрема, й у Львівській політехніці,
накреслять шляхи поліпшення
стану охорони праці, зменшення
ризику виникнення виробничого
травматизму, зменшення шкідливих впливів різних чинників виробничого середовища, зокрема

на працівників Політехніки, про
проблеми і виклики, які стоять
перед охороною праці і кожним
працівником.
Як повідомив начальник відділу
охорони праці Володимир Шепітчак, у рамках Дня охорони праці
керівники структурних підрозділів, які найкраще створюють безпечні і нешкідливі умови праці на
робочих місцях, будуть нагороджені грамотами університету й
Головного управління Держпраці
у Львівській області. Також відбудеться конкурс-огляд підрозділів
на відповідність нормам охорони

праці, а студенти-старшокурсники
кафедри цивільної безпеки Інституту екології природоохоронної
діяльності та туризму ім. В. Чорновола проведуть круглий стіл на
тему „Стрес на робочому місці:
колективний виклик“ (саме під
таким девізом, за рекомендацією
Міжнародної організації праці,
відбувається цього року відзначення Всесвітнього дня охорони
праці). Молодь говоритиме про
психосоціальні ризики та стрес
на робочому місці, що є одними
з найскладніших питань у сфері
охорони праці та здоров’я окремої
людини, від якої й залежить якість
і продуктивність праці.
Катерина ГРЕЧИН
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круглий стіл

Я

ким нині хоче бачити свій персонал бізнес, яких навичок і компетенцій очікує від
потенційних працівників і як може стимулювати (як стимулює) розвиток людського
капіталу. Про це говорили під час круглого столу, який організувала кафедра менеджменту
персоналу та адміністрування Львівської політехніки 21 квітня

Людський капітал, яким управляють
і який творить себе

ними у цьому контексті
були думки Наталії Мазяр (HR-директор МКАР
„!ФЕСТ“) про те, чого
бракує сучасній молоді —
самоаналізу (вміння оці-

| Світлини Ірини Шутки

Круглий стіл „Управління персоналом: реалії
та перспективи розвитку“
став майданчиком для зустрічі теоретиків і практиків — представників
різних кафедр ІНЕМ, інших вишів та бізнесу. Долучились зокрема Уляна
Терлецька (голова HR-комітету Західного відділення Європейської Бізнес
Асоціації), Наталія Крук
(НьюБізнет), Андрій Челак („Скарбниця“), Анна
Зайцева (HR-кав’ярня),
Назар Тесляк (SoftServe),
Ірина Захарова („Свитязь“), ін.
Водночас для студентів
(а прийшли з 2, 4, 5 курсів) це була добра нагода
поспілкуватись із робото-

давцями, зазначає старший викладач кафедри
МПА Надія Любомудрова.
Молодь особливо цікавив
момент пошуку і влаштування на роботу: як написати добре резюме, як
правильно поводитись під
час інтерв’ю тощо. Корис-

нити свої сильні і слабкі
сторони), гнучкості, відповідальності. Скажімо,
поширеною є ситуація,
коли молода людина має
прийти, але не приходить на співбесіду. А вже
у ході роботи важливим є
саморозвиток: не боятися

змін, бути готовим до них
і постійно працювати над
собою порадила Олена
Анатійчук з „Аквапарку
Пляж“. Тобто визначальною є позиція й бажання
самої людини. Говорили й
про мотивацію, стимулювання персоналу. Виступ
доцента Йосипа Ситника
на тему „Управління персоналом: зовнішні обмеження та внутрішній потенціал інтелектуалізації
систем менеджменту підприємств“ актуалізував
дискусію про обґрунтованість матеріального заохочення працівника за
проактивну позицію, прояв у роботі персональних
здібностей (скажімо, організаторських), що створює додаткову вартість
для компанії. Завідувач
кафедри МПА професор
Галина Захарчин наголосила:
— Наша кафедра має
свої візію і розуміння
ролі людини у суспільстві, концепції управління персоналом, що ґрун-

тується на відповідності
глобальним викликам
сьогодення, інтелектуалізації праці, побудові
громадянського суспільства і суспільства знань.
Ми як науковці і педагоги
прагнемо не тільки сформувати доброго професіонала, а й успішну, цілісну,
інтелектуально-духовну,
патріотичну людину.
Тож відповідно готуємо
програми: наші навчальні дисципліни „Корпоративна культура“, „Мотивування персоналу“,
„Управління талантами“,
„Управління знаннями“ й
інші додають молоді професійних компетенцій,
допомагають не загубитись у новому середовищі (виробничій сфері),
швидко адаптуватись до
корпоративної культури, її цінностей. А думки
практиків для нас важливі, щоб знати, які вимоги
нині висуває ринок праці,
бізнес.
Ірина ШУТКА
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міжнародна олімпіада

Перегони із застосуванням новітніх технологій

Н
| Світлина Ірини Мартин

а інтернет-олімпіаді з міжнародної економіки змагалися студенти Політехніки та Південно-Казахстанського держуніверситету ім. М. Ауезова.

В олімпіаді взяло участь тринадцятеро студентів з України та восьмеро з Казахстану. Змагання відбувалися в два етапи. Студенти виконували тестові завдання в системі
ejudge та розрахункові.
— Особливість олімпіади в
тому, що ми вперше застосували

систему електронного тестування ejudge,
широко використали
новітні інформаційні
технології, зокрема
відео- та аудіозв’язок,
Skype-зв’язок під час
організації, проведення та підведення
підсумків олімпіади.
Завдяки цьому був
безперебійний відеозв’язок між учасниками олімпіади, а журі
змогло гарантувати прозорість
оцінювання конкурсних завдань
олімпіади та об’єктивність рейтингування. Результати вдалося
опрацювати досить оперативно, а
студенти швидко проаналізували
їх. За потреби вони могли б звернутися до апеляційної комісії, але

такої необхідності ніхто з них не
побачив, — розповідає заступник
завідувача кафедри менеджменту
і міжнародного підприємництва
Львівської політехніки Ліана Чернобай.
За умови отримання однакової
кількості балів комісія передбачила
другий тур олімпіади. Для цього розроблено пакет додаткових комплексних завдань олімпіади для кожного
освітнього рівня, що створює можливість забезпечити об’єктивність та
прозорість в оцінюванні результатів
олімпіади та у розподілі призових
місць.
Загалом „олімпійці“ виявили високий рівень знань та вмінь розв’язування задач. За результатами перше
і друге місця здобули Ірина Вітко та
Лейла Мустафаєва з Львівської політехніки, третє — Мадина Жумабекова з Південно-Казахстанського
держуніверситету.
Ірина МАРТИН

проект

Важливо — уміти себе представити
В
Відтак студенти кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування проводитимуть презентації
студентам різних спеціальностей Політехніки. Дебютна зустріч
відбулася з третьокурсниками кафедри ЕРАТ.
Студенти Ярина Дмитришин, Максим Левко й Андрій Маргітич
провели семінар „Самопрезентація на ринку
праці“. Для знайомства
запропонували досить
таки нетипову форму —
назвати себе й сказати,
з яким мультиплікаційним героєм студент себе
асоціює та аргументувати свій вибір.

— Це завдання наші
тренери обрали не випадково, адже йдеться про
самоперевірку асоціативного мислення, — зауважує провідний спеціаліст
відділу працевлаштування та зв’язків із виробництвом, асистент кафедри
МПА Світлана Гладун.
Студенти-економісти
розповіли студентам-ремонтникам про те, як
правильно скласти резюме та про особливості
його написання, чому не
радять копіювати резюме
з інтернету, лише вставляючи дані про себе,
дали багато важливих
практичних порад про
те, як створити таке резюме, щоб воно помітно

| Світлина Ірини Мартин

ідділ працевлаштування та зв’язків із виробництвом і кафедра менеджменту персоналу та адміністрування започатковують проект „Навчаючись,
навчаємо: адаптація молоді до ринку праці“.

вирізнялося з-поміж багатьох. Далі йшлося про
співбесіду по телефону
та співбесіду віч-на-віч
— психологічне налаштування, зовнішність,
уміння представити свою
компетентність.
Надалі студенти кафедри МПА планують
тренінги з тайм-менеджменту, правил успішного
проходження співбесіди

тощо. Як наголосила
Світлана Гладун, така
співпраця корисна для
обох сторін, адже майбутні фахівці з менеджменту набувають досвіду
проведення тренінгів, а
їхні слухачі — практичних знань, без яких не
обійтися при працевлаштуванні.
Ірина МАРТИН
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тренінг

Бути активними учасниками, а не спостерігачами

С

туденти-міжнародники та соціологи взяли
участь у триденному навчальному тренінгу „Сталий розвиток за участі громади“ на кафедрі політології та міжнародних відносин, під час якого здійснили поїздку у села Сокальщини Савчин та Варяж,
де побачили приклади успішного розвитку громади.

Ці заходи відбулися у
рамках проекту ЄС та Програми розвитку ООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ“, що діє в
Україні з 2003 року і до 2017
року проводить заходи в
усіх областях. До його освітніх компонентів належить
співпраця з університетами.
— Кафедра політології та міжнародних відно-

син уже кілька років бере
участь у проекті. Відповідно, студенти залучені до
різних заходів, конкурсів,
літніх шкіл. А сьогоднішній тренінг дає можливість
зрозуміти суть місцевого
розвитку, ознайомитися
з перспективами цікавого
працевлаштування у місцевих громадах, ідеями сталого розвитку, — розповідає

завідувач кафедри ПМВ доцент Галина Луцишин.
Представник координатора проекту у Львівській
області Ігор Назар розповів
студентам про основні заходи й ідеї, які втілюють на
Львівщині, та ознайомив із
результатами цієї праці на
конкретних прикладах.
Під час тренінгового
курсу, який провів доцент
Руслан Демчишак, йшлося
про особистість активної
дії, роботу в команді, соціальну мобілізацію, ефективні комунікації та виявлення потреб у громадах.
Також ішлося про конфлік-

ти та шляхи їхніх вирішень,
фасилітацію та медіацію у
громадах. На завершення
тренінгу його учасники говорили про те, як залучати
ресурси задля вирішення
проблем у громадах.
Тренінги відбувалися
жваво, адже на них обговорювали практичне втілення ідей сталого розвитку.
Особливо цікавою виявилася поїздка на Сокальщину, де студенти побачили
реальні приклади активної
діяльності громади, зокрема покращене енергозбереження і сонячні батереї
у школах.

з головної зали

У дискусіях та обговореннях
m Закінчення. Початок на 3 с.

для молодих учених та третього — на
Всеукраїнській олімпіаді з фінансового
менеджменту. Ірину Марків за участь
в інтернет-конференції нагороджено
дипломом другого ступеня.
Студентка ІБІД Ірина Венгрин
перемогла у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
у галузі будівництва та архітектури,
а Богдан Торбич з ІІМТ — на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт із транспорту. На
олімпіаді з транспортних технологій перемогу здобула Оксана Ваховська, а грамоти отримали Роман Цір
і Каміла Яворська.
Мають свої олімпійські здобутки радіотехніки: Іван Васьків і Юрій
Демчина — перші місця особисті та
друге командне.
Майбутні програмісти Олександр
Добринін і Назарій Росановський
вибороли третє командне місце на
12-й Всеукраїнській олімпіаді з програмування.

Міжнародна співпраця
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
Юрій Рашкевич розповів про „Еразмус+“ (програму Європейського

Союзу, яка діє в Україні і підтримує проекти, партнерства, заходи,
зокрема у сфері освіти), ознайомив
із проектами, над якими зараз працює Політехніка. Керівник Центру
міжнародної освіти Ігор Олексів у
своїй доповіді зосередив увагу на
можливостях, які надає Британська рада. Завідувач кафедри адміністративного та фінансового
менеджменту Назарій Подольчак
на прикладі конкретних здобутків
кафедри розповів про можливість
отримання грантів, створення середовища міжнародної співпраці,
дав поради, як вдало податися на
грант. Обговорення теми зачепило й кооперацію університетів
Центральної і Східної Європи. Досвідом міжнародної співпраці ІЕСК
поділився завідувач кафедри електричних машин і апаратів Василь
Ткачук.

Нові призначення,
кафедральні зміни,
нагороди
Вчена рада обрала на посади завідувачів кафедр: опору матеріалів
та будівельної механіки — Євгена Харченка, транспортних технологій — Євгена Форнальчика,
картографії та геопросторового

моделювання — Ростислава Сосса,
автомобільних доріг та мостів —
Сергія Солодкого, фотограмметрії
та геоінформатики — Олександра
Дорожинського.
Зіновій Стоцько з ІІМТ виступив із клопотанням Вченої ради
інституту про створення на базі
кафедри деталей машин загальноосвітньої кафедри технічної механіки та динаміки машин. За цієї
умови дисципліни з теоретичної
механіки, які тепер читають на кафедрі механіки та автоматизації
машинобудування, викладатимуть
на реорганізованій кафедрі. Попри
„гарячу“ дискусію з цього питання
щодо доцільності таких змін, Вчена
рада підтримала клопотання.
Делегати також проголосували
за нагородження та відзначення
достойних грамотами, обговорили проект нової редакції статуту
Львівської політехніки, враховуючи
вимоги Закону „Про вищу освіту“,
затвердили освітні програми підготовки фахівців за новими спеціальностями, проголосували за факультативний додаток підготовки фахівців за професійним спрямуванням,
відповідно до якого студенти семи
спеціальностей під час навчання
зможуть отримати кваліфікацію
викладача.
Сторінку підготувала
Ірина МАРТИН
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коротко

Збалансоване
природокористування

Бюджетне фінансування наукових установ переглянуть. Таке
рішення стало результатом зустрічі
науковців із головою ВРУ Андрієм
Парубієм, очільницею МОН Лілією
Гриневич та урядової наради. Усі
АН України потребують 610 млн грн,
щоб закрити заборгованості із
зарплати. Мінфін спільно з МОН і
академіями наук опрацює питання
щодо збільшення обсягу видатків
на здійснення досліджень НАН і
галузевих академій. Відповідні
пропозиції у пакеті змін до Держбюджету розглянуть у червні.

У

| Світлина Катерини Гречин

Львівській політехніці 21 – 22 квітня відбувся Третій міжнародний студентський конгрес „Захист навколишнього середовища.
Збалансоване природокористування“, в якому взяли участь 74 учасники, що представляють 19 вишів і 4 ліцеї України.

Учасників конгресу — учнів,
студентів і науковців зі Львова,
Тернополя, Києва, Кременчука,
Миколаєва, Харкова, Одеси, Херсона — привітали проректор з
науково-педагогічної роботи університету Олег Давидчак, начальник управління екології Львівської
міської ради Андрій Галушка, директор Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму
ім. В. Чорновола Олександр Мороз.
У рамках конгресу відбулося
одне пленарне засідання, два семінари, Восьма науково-практична
студентська конференція і круглий
стіл. Під час цих заходів студенти
обговорили пріоритетні екологічні
питання та свою роль у їхньому вирішенні, дискутували з приводу інноваційних технологій у природоохоронній діяльності, поділилися
досвідом і перспективами стосовно
зменшення антропогенного навантаження на довкілля, розглянули
теоретичні і практичні аспекти
збереження біорізноманіття, розповіли про свої наукові здобутки,
плани та ідеї стосовно збереження
довкілля і забезпечення сталого
розвитку держави.
Темою круглого столу було бачення студентством своєї ролі у

розв’язанні глобальних екологічних проблем: збереженні чистої
води, енергозбереженні, охороні ґрунтів, парникового ефекту
тощо. Організатори конгресу відзначили особливо активну участь
у роботі заходу учнів Львівського
технологічного ліцею, які виступили з широким спектром доповідей з різних напрямів охорони
довкілля.
Своєрідним подарунком міжнародному студентському конгресу
стало ознайомлення з історією
прекрасної актової зали головного корпусу, картинами з ескізів Яна
Матейка, написаними його учнями. Про все це розповів присутнім
заступник директора ІАРХ Ярослав Ракочий. Студенти кафедри
туризму провели для своїх нових
друзів екскурсію „Чудесний Львів“,
продемонструвавши їм принади
вечірнього і денного міста Лева.
Тож всі учасники Третього міжнародного студентського конгресу,
разом із сертифікатами, які засвідчили їхню участь у заході, повезли
додому чимало приємних вражень
про місто, Львівську політехніку і
своїх нових друзів.
Катерина ГРЕЧИН

„Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід“. Під такою назвою
відбудеться ІІ науково-практична
конференція 29 квітня, до 20-річчя
ухвалення Конституції України.
Організатори — кафедра конституційного та міжнародного права
— наголошують на актуальності
цієї тематики у світлі конституційних змін й євроінтеграційного
курсу України. Учасники — науковці
(зокрема з Польщі), практики (судді
КСУ), аспіранти, студенти — напрацюють рекомендації щодо можливих шляхів проведення конституційної реформи.
У Політехніці підсумували конкурс
„IT-Еврика! Україна“. На конкурс
студентських інноваційних стартап-проектів було подано 205
проектів студентів із 15 вишів. У
фінал вийшли 10 проектів, зокрема
і політехніків. Організувала захід
кафедра ПЗ за підтримки МОН у
рамках Темпус-проекту. Офіційно
результати оголосять у травні на
Форумі інновацій ІТ-студентів у
Львові.
AngelHack — у Львові 3 – 5 червня.
На українському етапі глобального
стартап-хакатону (відбудеться у
65 країнах) учасники отримають
досвід створення власного продукту, менторство від лідерів індустрії
тощо. Автори найкращого проекту
зможуть взяти участь у 3-місячній
програмі акселерації та Global
Demo Day у Каліфорнії. AngelHack
в Україні організовує команда
Betaplace.
За повідомленнями інформагенцій,
прес-служби Політехніки

ч. 13-14 [2933-2934]
28 квітня — 18 травня 2016

СТУДІЇ

9

кластер

Шанс знайти і проявити себе
Н
а кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності з 2001 року діє науковий
гурток для студентів. За цей час гуртківці встигли
організувати багато заходів, екскурсій, узяти участь
у конференціях, олімпіадах, побувати в Польщі. А з
цього навчального року у гуртку відбулися зміни.

Наукові й активні
— Роботу гуртка СКІД
ми вирішили поділити
на два блоки — СКІДIntelliGo й СКІД-Актив.
Перший — це суто науковий кластер. Другий
охоплює позанавчальну
діяльність студента, його
дозвілля, — розповідає
керівник гуртка, асистент
кафедри СКІД Соломія Федушко.
Гурток має чотири секції: інформаційні та комунікаційні технології в мережі інтернет; електронна
демократія та електронне
урядування; бібліотечна,
архівна та музейна справа
в умовах розвитку інформаційного суспільства; інформаційний менеджмент.
Прийшовши в IntelliGo,
дізнаємося про те, як
правильно писати тези,
оформлювати бібопис,
виступати на конференціях, успішно створювати
такі презентації, що привертають увагу слухача.
IntelliGo допомагає підготуватися до закордонних
конференцій, написати
статтю до міжнародного вісника. До цієї роботи активно долучаються
практично всі викладачі
кафедри, які і готують для
студентів відповідні презентації, проводять семінари, обговорення, дискусії. Отож, завдяки гуртку
вдосконалюються не лише
студенти, а й викладачі.
У гуртку відбуваються
зустрічі з компетентними
й цікавими людьми, адже
студенти повинні бути
обізнані з тенденціями
на ринку їхньої професії.

Таких зустрічей-семінарів
лише від початку начального року відбулося понад
десять.
— Остання така зустріч — із бібліотекарем
Тетяною Пилипець. Вона
розповіла нашим студентам про особливості роботи в бібліотеці і навіть
переконала їх, що бути
бібліотекарем — це не
нудно, а навпаки — модно й актуально, адже ця
робота не обмежується
сидінням і записуванням,
хто яку книжку взяв. Цією
зустріччю ми також налагодили співпрацю з бібліотекою, де студенти згодом
зможуть мати практику.
Також був цікавий семінар маркетинг-директора ASUS Global PTe LTD в
Україні Іванни Слободянюк, яка розповіла студентам про актуальну та
перспективну роботу —
маркетинг у соціальних
мережах, — продовжує
Соломія Федушко.
Що стосується роботи
СКІД-Активу, то тут охоплено дозвілля студентів
— екскурсії, спортивні заходи, акції, інтелектуальні
турніри „Що? Де? Коли?“.
Нещодавно СКІД-Актив
організував виставку захоплень, де і студенти, і їхні
викладачі поділилися своїми зацікавленнями, хобі,
різними талантами. І виявилося, що хтось фотографує, хтось любить подорожі, а ще хтось — поезію…
Скідівці також видають
дві газети: „SKID-Digest“
(тематична, присвячена
різним заходам і подіям)
та „Свіжачок“ (легка, розважальна).

— Позитив гуртка у
тому, що студенти знають
один одного, комунікують
не лише зі своєю групою,
стають упевненіші, беруть
активну участь у житті кафедри, а їхнє навчання не
зводиться до „відсидіти
пари і піти геть“, — підсумовує розмову Соломія
Федушко.

Гурток устами
студентів
На гурток, який відбувається щотижня, може прийти кожен охочий. Тут нема
чіткого списку та перекличок. Достатньо зацікавитися темою зустрічі. Але є
сімнадцятеро найактивніших, які беруть участь у всіх
засіданнях, долучаються до
роботи як IntelliGo, так і
СКІД-Активу.
Антонія Яновська,
другокурсниця, староста
IntelliGo:
— Моя робота зводиться
до того, щоб координувати
зв’язки студента з викладачем. Добре те, що у гуртку
популяризують науку цікаво і ненав’язливо. Стає
зрозуміло, що це не нудно.
Також тут можна зрозуміти
свої можливості у написанні
статей. Гурток — це можливість і нагода розвиватися,
шанс проявити себе.
Юстина Вітик, першокурсниця:

— Я ще не визначилася,
в якому напрямку рухатимуся. Хочу спробувати писати наукові статті. А наразі мені більше до вподоби
СКІД-Актив, адже люблю
знайомства, нові течії.
Ірина Романовська,
четвертокурсниця, староста СКІД-Активу:
— Вступивши до університету, ми фактично не
усвідомлюємо, що таке наука і для чого вона нам. А на
четвертому курсі постає
питання дипломної роботи. Треба мати публікації. А де їх узяти? Гурток
створює таку можливість
з першого курсу. Ось я нещодавно на другому етапі
Всеукраїнської олімпіади
зі спеціальності отримала
друге місце. І ця перемога
— значною мірою завдяки
гуртку.

Писанка для воїна
За тиждень до Великодня гуртківці писали
писанки. Це був водночас і
майстер-клас зі створення
писанки, і благодійна акція
для воїнів на передовій.
Студенти створили різні
писанки — традиційну, з
бісеру, обклеєну візерунками та нитками і навіть
дерев’яну. Всі писанки
вони передали на схід.
Ірина МАРТИН
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з перших уст

Збережемо нашу планету
Ц
ього року восени Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола, який очолює професор Олександр
Мороз, виповнюється п’ять років. Про те, чого вдалося досягти за цей
час, про плани на майбутнє і ведемо мову.

— Інститут створено на базі
Львівського державного інституту
новітніх технологій та управління
ім. В. Чорновола, який у 2011 році
став підрозділом університету, —
говорить Олександр Іванович. — До
нас тоді перейшли три кафедри і цих
студентів ми успішно випустили.
Нині ж маємо шість нових кафедр,
потужний викладацький колектив,
який щедро ділиться зі студентами
своїми знаннями і досвідом. Відкрили спеціалізовану вчену раду зі
спеціальності „Екологічна безпека“.
Тісно співпрацюємо із закордонними вишами, видаємо англомовний
журнал.
— Яким науковим напрямам віддаєте перевагу?
— Найперше, маємо створити
відповідні умови для вдосконалення існуючих та створення нових
екологічно безпечних технологій й
устаткування, дослідження і впровадження сучасних методів очищення газових викидів, рідких стоків, переробки та утилізації твердих відходів, розвитку комплексу
туристичних послуг у регіоні. Саме
тому, досліджуючи екологічні технології, дбаємо про нове покоління інформаційно-вимірювальних
технологій для експрес-контролю
середовищ, розробляємо методи і
засоби очищення питної води, водних стоків тощо. З допомогою екологічного моніторингу оцінюємо
якість води та динаміку змін водних

екосистем, досліджуємо токсикогенні забруднення ґрунтів важкими
металами та їхніми солями в західному регіоні України, моніторимо
гідросферу природних заповідників, довкілля для підвищення екологічної безпеки виробництв і забезпечення сталого розвитку регіону.
Створюємо інформаційні системи
фонового екологічного моніторингу та комп’ютерної екологічної
безпеки водних об’єктів Львівщини,
геоінформаційне забезпечення підприємств туристичної галузі.
— Чи задоволені матеріально-технічною базою?
— До повного задоволення ще
далеко, але й нарікати теж не можна. Для проведення наукових досліджень та навчання студентів маємо
три навчально-наукові лабораторії:
відновлювальних джерел енергії
(створювали спільно за кошти гранту Краківська і Львівська політехніки), НДЛ-113 і навчально-наукову
лабораторію екологічного контролю та експертизи (обладнана рентгенофлюоресцентним аналізатором
Expert3L, з допомогою якого студенти вивчають кількісний та якісний хімічний склад речовини). Крім
цього, функціонує шість навчальних
лабораторій екологічного спрямування (основ екології для студентів
усіх спеціальностей, лабораторії
екології людини, основ мікробіології, очищення газових викидів,
очищення стічних вод тощо) та навчальні — туристичного спрямування (готельної й ресторанної справи,
інновацій в туризмі).
— Над якими науковими проектами працюєте?
— Кафедра екології та збалансованого природокористування
нещодавно завершила спільний
з харків’янами проект з очистки
води. Сподіваємося, що він буде
продовжений. Окрім цього, нас
давно турбує проблема води у
Шацьку. Річ у тім, що білоруси за
18 км від кордону з Україною створили величезний Хотиславський
піщано-вапняний кар’єр. Його

проектна глибина — понад 70 метрів і є небезпека, що води з Шацького регіону „втечуть“ туди (вже
другий рік спільно з геодезистами
досліджуємо там ґрунтові і підземні води). Ведемо перемовини про
створення транскордонного проекту (з нашого боку він уже готовий), в якому взяли б участь кафедра екології Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу та польські виші
(Вермінсько-Мазурське воєводство
в Польщі має такі самі проблеми).
Були б раді, якби до нього долучилися й білоруси.
— Відомо, що без нормальної екології людство просто не зможе вижити…
— Першими це зрозуміли в Європі. Саме тому європейці вже років
двадцять живуть у сталому розвитку,
тобто паралельно дбають про екологію, соціальну сферу і економіку,
адже ці три складові — нероздільні.
Наш інститут якраз і готує фахівців
сталого розвитку, який передбачає
створення умов, через які не страждали б наступні покоління.
— Навіть найкращі фахівці самі не
змінять ситуацію в країні…
— Звичайно, ми їх готуємо, а вже
реалізація сталого розвитку залежить від державної політики в країні.
Норвегія, Швеція, Фінляндія цими
питаннями займаються дуже серйозно, дбаючи про екологію та соціум у
своїх країнах. Взагалі, збереження
планети хоча б такою, якою вона є
зараз — це ідеологія XXI століття,
адже нині ми самі себе знищуємо.
— Які найближчі плани?
— Торік на базі кафедр безпеки
життєдіяльності і охорони праці
створили кафедру цивільної безпеки
(плануємо зробити її випусковою).
Готуємося ліцензувати спеціальність „Цивільна безпека“, відкрити
наукові напрями, створити аспірантуру й згодом готувати свої наукові
кадри. У планах — відкриття спеціалізованої вченої ради на кафедрі
підприємництва та екологічної експертизи товарів, ліцензування спеціалізацій „Електронна торгівля“,
„Електронний бізнес“, „Електронна
комерція“.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН

ч. 13-14 [2933-2934]
28 квітня — 18 травня 2016

СТУДІЇ

11

перспективи

За синергією — у Центр міжнародної освіти
М
іжнародна освіта і співпраця — це і цікаво і суттєво розширює як
науковий, так і людський кругозір, каже професор Ігор Олексів.
Йому це відомо як керівнику Центру міжнародної освіти Львівської
політехніки, він знає про це і з власного досвіду: у рамках TEMPUSTACIS стажувався у Великобританії, як стипендіат Фулбрайта — у
США. Потім був успішний захист докторської, участь у Темпус-проектах, відзнаки ЛОР, грант Політехніки, відзнака „Найкращий молодий
науковець ІНЕМ“ (2013)

— Центр міжнародної освіти
(ЦМО) діє з вересня 2015-го. Якими є
результати його роботи?
— Центр, що був створений на
базі відділу міжнародних зв’язків
Політехніки, займається питаннями, якими раніше відав цей відділ,
як-ось оформлення відряджень, що
є доволі складною процедурою. Одним із важливих напрямів роботи є
активізація академічної мобільності, передовсім у рамках програми
Еразмуc+. На сьогодні за програмою
ERASMUS + Key Action 1 („Навчальна мобільність“) маємо 10 грантів,
що дають можливість стажуватись
у європейських країнах: студенти
зазвичай їдуть на семестр, викладачі — на тиждень. Насамперед це
університети Польщі, Німеччини і
Франції. Також цьогоріч ми активно
попрацювали над подачею грантів за
програмою ERASMUS + Key Action 2
(раніше Темпус), що передбачає
освітні гранти для розвитку потенціалу вищої освіти (від 0,5 до 1,5 млн
євро). Львівська політехніка була в
консорціумах з європейськими вишами-партнерами, які подались на
29 грантів. Найактивніші тут ІКНІ,
ІІМТ, ІАРХ, ІНЕМ.
Ми намагаємось максимально
інформувати політехніків про актуальні програми: розміщуємо інформацію на сайті університету,
восени проводили серію семінарів
про програми Еразмуc+. Закликаю
також звернути увагу на програму
Євросоюзу Jean Monе (тематика ЄС
і євроінтеграції), в якій Політехніка
бере не дуже активну участь. Працівники ЦМО, які знають різні іноземні мови, нададуть якісну інформацію кожному зацікавленому щодо
програм, подачі заявок, оформлення відряджень. Варто звертатись у
342 кімнату головного корпусу.
— Зі скількома вишами за кордоном
зараз співпрацює Політехніка, у яких
форматах?

— Маємо 6 угод за програмами
подвійних дипломів і 18 угод за
програмою академічної мобільності ERASMUS + Key Action 1.
Рамкових угод про співпрацю —
більше ста. Звичайно, з деякими
контактуємо більш, з іншими менш
активно.
— Наскільки розвиток міжнародної співпраці є стратегічним пріоритетом для університету?
— Це надзвичайно важливо, як
часто підкреслює ректор Політехніки. Крім цього, показники, що характеризують міжнародну освітню і наукову діяльність кафедри, відіграють
дуже важливу роль у новій системі
рейтингування кафедр університету.
— Команда Політехніки —
учасник Ukraine Higher Education
Leadership Development Programme.
Що це за програма?
— За підтримки Центру Політехніка виграла командний грант Британської ради з розвитку лідерського
потенціалу українських університетів. Наша команда була в Києві,
наступна поїздка до Одеси, а потім,
якщо все складеться, — до Британії.
Наразі йдеться про розвиток лідерських якостей, навиків проектного
менеджменту. А основна ідея — перебрати досвід англійських вишів
у формуванні освітніх програм на
основі компетентнісного підходу,
в організації внутрішньої системи

забезпечення якості освіти в університеті.
— Наскільки важливі у міжнародній освітній співпраці англомовні
курси, які вже не перший рік є в ІБІД,
ІНЕМ, ІКНІ?..
— Такі курси сприяють конкурентоспроможності та привабливості
вишу для іноземних студентів. Програма Еразмус+ із академічної мобільності передбачає, що не тільки
наші представники їдуть за кордон,
а й звідти — до нас. Нині ми спільно
з УКУ і ЛНУ ім. І. Франка зібрали інформацію про всі англомовні курси
у наших трьох вишах: вони будуть
інтегровані в єдину базу даних і виставлені на Google Drive, щоб іноземець міг прослухати певний курс
незалежно від університету, в який
приїхав. Сподіваюсь, це стане можливим, починаючи із 2016/17 навчального року.
— Наскільки Ваш власний „закордонний досвід“ корисний у керівництві
ЦМО?
— У США я реалізовував науковий проект із прийняття на підприємстві управлінських рішень на
основі багатостороннього підходу.
Ці дослідження лягли в основу моєї
докторської. Річне перебування у
Штатах надзвичайно вплинуло на
мене. По-перше, розширило мій
науковий кругозір: поєднання тамтешніх дослідницьких підходів із нашими дає позитивний синергійний
ефект. Водночас загалом змінюється погляд на багато аспектів життя,
стосунки між людьми; ти приїжджаєш звідти більш ліберальним і демократичним.
— Якими є стосунки викладача і
студента в Америці?
— Надзвичайно ліберальні, прості, спілкування легке: сьогодні
викладач може прийняти у студента екзамен, а завтра — йдуть грати
футбол, що, однак, не переходить
у панібратство. Для PhD-студента
професор завжди відкритий, порадить, підкаже, як краще проводити
дослідження. Впродовж останніх років у нас, зокрема на моїй кафедрі —
ММП, ці стосунки теж стають простіші (пов’язую це зокрема із омолодженням викладацького складу).
Спілкувалась Ірина ШУТКА

12

ч. 13-14 [2933-2934]
28 квітня — 18 травня 2016

СТУДІЇ

нові перспективи

Фахівців-поліграфологів готуватимуть
у Львівській політехніці
В
Інституті психології та права у рамках спеціальності „Судова експертиза“ створено центр для підготовки фахівців-поліграфологів.

За оцінками спеціалістів потреба у фахівцях із використання поліграфів (детекторів брехні) зростає
з геометричною прогресією. Так, за
прогнозом Ізраїльського інституту
вивчення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа
Україна через кілька років увійде до
трійки держав, у яких ринок їх використання зросте на 35 ― 40%. Про
це свідчить і кількість поліграфів,
що закуповують різні структури
для вирішення кадрових питань та
питань безпеки. Про ефективність
проведення досліджень із допомогою поліграфа свідчить і міжнародний досвід 70 держав світу, які
використовують його в кримінальній процесуальній сфері, кадрових
перевірках, сфері забезпечення
безпеки бізнесу. Таких спеціалістів
готують за визначеними стандартами у державних освітніх установах
(наприклад, Японії) і силових відомствах (наприклад, Ізраїлю). Про
серйозне ставлення до перевірок із
застосуванням поліграфа в Україні
свідчить те, що основною умовою
прийняття на роботу до Антикорупційного бюро України є проходження перевірки на поліграфі. А отже,
нам вкрай необхідні фахівці з його
обслуговування.
З-поміж перших, хто звернув
увагу на проблему підготовки кадрів, були фахівці психології (к.п.н.
Т. Р. Морозова та ін.) і юристи
(д.ю.н. О. І. Мотлях, І. П. Усіков
та ін.), з яких саме й формується
„професійне ядро“ поліграфологів
України. На жаль, у нас цей процес
набув хаотичного характеру та відбувається у повному організаційно-правовому безладі. Так, згідно з
Національним класифікатором професій в Україні „ДК 003:2010“, що
діє з 01.11.2010 року, під кодом КП
2144 у Додатку „А“ додано професію „експерт-поліграфолог“. І хоча
підготовка поліграфологів в Україні
ведеться ще з 1997 року (започаткувала її компанія з безпеки бізнесу „Альфа-щит“ під керівництвом

Ж. Ю. Половникової), однак на сьогодні й досі немає жодної методики
роботи з поліграфом, яку прийняли
б за основу, жодного стандарту підготовки фахівців такого профілю.
Зазвичай така підготовка обмежується місячними курсами із видачею
диплома або свідоцтва недержавного чи державного зразка. Низький рівень підготовки операторів
поліграфа є приводом для недовіри
до результатів досліджень, створює
небажанні судові прецеденти.
Для підготовки таких фахівців
керівництво Львівської політехніки вирішило створити потужний
центр у рамках спеціальності „Судова експертиза“ на базі магістратури в Інституті психології та права.
Група активних представників різних кафедр на чолі із начальником
кафедри кримінального процесу та
права О. Гуміним провела ретельний аналіз можливостей відкриття такого напряму підготовки. Ми
налагодили зв’язки із провідними

школами підготовки поліграфологів
в Україні („Альфа-щит“, „УкрБюро
ПФИБ“ та ін.) та в Польщі (Краківській університет), Азербайджані,
Казахстані, Білорусі, зокрема, з провідним поліграфологом, „батьком“
білоруської поліграфології Володимиром Князевим, взяли участь у
кількох міжнародних конференціях поліграфологів у Києві. Завдяки
підготовчій роботі ми виробили
стандарт сучасної підготовки експертів-поліграфологів за 1,5 року,
напрацювали вимоги до вступників
на цю спеціальність. На даний час
придбано якісний поліграф „Лафает“ (виробництво США).
Отож, наш Університет має всі
потенційні можливості (організаційні, наукові та інші) закласти
міцний фундамент розбудови Львівської школи сучасних фахівців з поліграфології.
Ігор ЗУБАЧ,
доцент кафедри кримінального
права і процесу
Інституту психології і права
Львівської політехніки

день довкілля

Студенти-екологи висадили
дерева

У

суботу, 16 квітня, в рамках акції „Здорове майбутнє — дітям“ студенти
Інституту екології, природоохоронної діяльності та
туризму ім. В. Чорновола
висадили 15 саджанців дерев
біля Львівської загальноосвітньої санаторнійної школи-інтернату №1
ім. Б. І. Антонича у Львові.
Свою акцію молодь приурочила Дню довкілля. До садіння дерев
долучилися не лише студенти, а й
учні школи. Після роботи студентів та учнів чекав солодкий стіл із
чаєм та кавою.
Н. П.
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практична складова

Новітня лабораторія енергетиків

Л

В усіх системах виробництва та постачання
електричної енергії, її
розподілі між споживачами і перетворенні в інші
види енергії невід’ємною
складовою частиною обладнання є електричні
апарати. Той, хто бував на
сучасних електротехнічних виставках (у Львові
зокрема) не міг не побачити, що вони становлять 30
— 40 відсотків експонованої продукції, яка, до речі,
нині дуже швидко розвивається. Зокрема це стосується виробництва компактних модульних відмикачів. На часі — відмикачі,
керовані диференційним
струмом, що захищають
людей і тварин від ураження електричним струмом,
а майно — від виникнення
пожеж (в Україні без ПЗВ
не приймають в експлуатацію нові або реконструйовані споруди). Не менш
актуальні й обмежувачі імпульсних виплесків напруги, особливо, варисторні.
Можливості електронної та мікропроцесорної
техніки призвели до появи
різноманітних електричних апаратів з характерними можливостями — від
апаратів низької складності до потужних контролерів, що програмуються.
Щоб наблизити практичну складову до навчального процесу, було вирішено створити в ІЕСК нову
лабораторію, де студенти
могли б не лише робити лабораторні роботи, а й ознайомлюватися з побудовою
й роботою сучасних електричних апаратів. Ініціатор її створення — доцент
Михайло Хай (на світлині).

Тож у співпраці з автором
цієї статті, і за сприяння
тодішнього директора інституту професора Ореста
Лозинського вдалося створити потужну новітню лабораторію. У ній зосереджено сучасні електричні
апарати, які структурно належать до низьковольтної
апаратури розподілу і керування, а також комплектні
пристрої та суміжне обладнання. Тут студенти ознайомлюються з відмикачами
з жорсткою та налаштовувальною часо-струмовою
характеристикою; вимикачами-роз’єднувачами, вимикачами-роз’єднувачами
у комбінації з запобіжниками; пристроями захисного
відмикання, керованим
диференційним струмом;
електромеханічними контакторами, напівпровідниковими контакторами
та пускачами (серед яких —
апарати для кіл керування:
різноманітні напівпровідникові та електромеханічні реле, таймери, реле часу,
реле струму, реле напруги,
реле контролю навантаження двигуна, різноманітні реле контролю температури, термісторні реле,
безконтактні давачі) тощо.
Вивчивши мову програмування, за допомогою таких контролерів студенти
формують досить складні
програми керування технологічними процесами.
У лабораторії вони знайомляться та досліджують
роботу суміжного обладнання: автоматизованих
конденсаторних установок для компенсації реактивної потужності, пристроїв та схем керування
кроковими двигунами, а

| Світлина Катерини Гречин

абораторія низьковольтних апаратів систем розподілу та керування, створена в Інституті енергетики та систем керування, знайомить майбутніх
електромеханіків та електроенергетиків з базовим
набором сучасних низьковольтних апаратів.

також пристроїв автоматичного вводу резерву.
Завдяки співпраці з постачальниками електричної апаратури й електромонтажними організаціями нам вдалося зібрати
в лабораторії новітню
електричну апаратуру, яку
випускають такі зарубіжні
й українські виробники,
як німецькі „Siemens“ та
„Eaton-Moeller“, шведська „АВВ“, французька
„Schneider“, словенська
„ЕТІ“, китайські „Chint“
та „ІЕК“, українська „Новатек“ тощо.
Під час виконання лабораторних робіт під керівництвом своїх викладачів,
студенти ознайомлюються
з позначеннями та маркованням, що застосовуються в сучасній практиці
електроапаратобудування з
урахуванням вимог міжнародних стандартів, з каталогами продукції виробників і
фірм, з якими співпрацює
інститут. Вони також набувають досвіду у складанні
електричних схем для дослідження функціональних
можливостей названих вище
електричних апаратів і в побудові схем з’єднань програмованих логічних контролерів, які практично витіснили
з ринку електромеханічні
реле кіл керування.
Паралельно зі створенням лабораторії підготу-

вали підручник „Апарати
захисту та керування в
електричних установках
низької напруги“, що формується з двох частин. У
практичній частині, зокрема, зосереджено інструкції
до виконання лабораторних робіт з можливим використанням комп’ютерної техніки, а за потреби
— й інтернету. Підручник
популярний серед студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за напрямом підготовки „Електромеханіка“
та „Електротехніка“. Курс
має на меті сформувати у
студента інженерний світогляд у сфері проектування реальних систем, вибору та придбанні відповідних електричних апаратів,
які нині широко пропонує
ринок.
Зібрана в лабораторії
електрична апаратура, каталоги і стенди з продукцією фірм та компаній,
логіка організації робочих місць і загальна естетика лабораторії роблять
її однією з найкращих у
нашому університеті і дають змогу, як зразкову, демонструвати гостям Львівської політехніки.
Мирон БУРШТИНСЬКИЙ,
інженер кафедри
електричних машин
і апаратів ІЕСК

14

ч. 13-14 [2933-2934]
28 квітня — 18 травня 2016

АЛЬМА-МАТЕР

тут живе історія

Не всі можуть похвалитися таким музеєм
М
узей історії Львівської політехніки входить до Асоціації музеїв
технічного профілю і, як один з найкращих технічних музеїв,
представлений на Музейному порталі.

Політехніка — в музейних
експонатах

| Світлина Катерини Гречин

Музейна експозиція в основному
побудована на матеріалах Державного архіву Львівської області та Центрального державного історичного
архіву України у Львові. Найстарішим архівним документом є Свідоцтво Технічної академії про блискуче
складений іспит із англійської мови,
видане 1858 р. Г. Комарницькому. Цікаві документи виявлено також в архіві Львівської політехніки. Один із
таких (особова справа Д. Ленгауера)
архів надав нам у тимчасову експозицію. Деякий ілюстративний
матеріал позичили в Історичному
музеї Львова. З Національної бібліотеки ім. Оссолінських (Польща) отримали матеріал про перебування в Політехніці у 1880 р.
цісаря Австрійської імперії
Франца Йосифа І. Деякі пам’ятки
отримали від шанувальників Політехніки, як ось матрикули колишнього студента, а згодом —
професора В. Ауліха (1907, 1911).
Їх подарувала музею У. Єдлінська
— родичка професора. Дещо пізніше придбали матрикул (залікову книжку студента відділу архітектури, 1894 р.) часів ректорства Ю. Захарієвича. Рідкісний
експонат — прототип калькулятора,
який зробив із паперу та запатентував
у Варшаві наш випускник Роман Кордуба, подарувала музею пані Адріана
Огорчак.
Своєрідним доповненням основної експозиції є різноманітні прилади, зокрема: достовірна копія
першої у світі гасової лампи, створеної у Львові у 1853 р. (оригінал не
зберігся); годинник початку ХІХ ст.
фірми Deutsche Uhrmacherschule;
морський хронометр відомої швейцарської фірми Ulysse Nardin, призначений для визначення точного
часу за координатами корабля; перший персональний комп’ютер ПК-1
„Львів“, сконструйований на кафедрі електронних обчислювальних
машин (1988 р.); макет навчальних
корпусів та території Політехніки.

Роман Пастух із Дрогобича подарував музеєві свою книжку „Родинний архів Степана Бандери“ (цікаво,
що більшість архівних матеріалів
знайшли майстри під час ремонту
церкви в с. Тростянець Долинського району на Івано-Франківщині, де
батько Бандери о. Андрій був парохом, врятували їх і передали нашому
музеєві).
На жаль, і досі невідомі благодійники, які передали нам наукову публікацію про мостобудування професора С. Брили, надруковану японською
мовою (вона була представлена в

Токіо на з’їзді інженерів 1928 р.). У
ній є його креслення першого в Європі зварного дорожнього моста на
р. Слудва під Ловічем (Польща).
За сприяння проректора з економічних питань А. Мороза придбали
альбом, присвячений відомому професору Політехніки та будівничому
І. Левинському. В ньому є цікавий
портрет архітектора, який виконав
1916 р. художник Ф. Красицький —
онук (за сестрою) Т. Г. Шевченка.
На мою думку, експозицію могла
б органічно доповнити копія відомої
пластичної панорами Львова, якби
таку створили політехніки. Її оригінал, авторства архітектора професора Політехніки Януша Вітвіцького,
свого часу був у Львові у т. зв. будинку Пір Року. 1946 р. його вивезли й
експонують у Вроцлаві.

До слова, Політехніка ще до
Другої світової війни мала кільканадцять музейних колекцій, які до
нашого часу не дійшли, бо у 1944 р.
(іноді навіть на відкритих платформах) культурні цінності зі Львова
вивозили на Захід.

Що про нас пишуть
Наприкінці серпня 2002 р. перший відвідувач музею Т. Штігер зробив запис у Книзі відгуків: „Справді
гарна виставка. Чітка структурованість якнайкраще представляє історію Львівської політехніки, проблеми розвитку її під різними режимами, та закладає основи вибору
перспектив. Вважаю необхідним
опублікування ґрунтовного історичного дослідження (монографії) на цю тему“. А ось інший
запис: „Я наполігаю (так в тексті) на створенні сайту в інтернеті „Музей історії Політехніки“ для вдобства. Дуже хочеться
Вдома з друзями переглядати та
Вивчати документи та інше. Студент В. В. Сергеєв, гр. ААГ-42“.
Здається нашому студентові
пощастило із вишем, але не з
вчителькою української мови в
середній школі.
„Далеко не всі університети
та інститути можуть похвалитися наявністю такого музею“,
— записав Д. Бібик, викладач
Харківського авіаційного інституту. Випускниця Львівської
політехніки (1977) Т. Климович
зазначила: „Побувавши в різних
країнах і повернувшись в „рідні пенати“, починаєш ще більше шанувати нашу історію“. Л. С. Головко з
Києва відзначив: „…Прослухавши
і побачивши все представлене в музеї, зрозумів, що таке національна
і наукова еліта, відкрита світові“. А
науковий співробітник Об’єднаного інституту ядерних досліджень
у Дубно П. Курілкин хотів би, щоб
„Музей та університет продовжували залишатись одним з найкращих
не лише в Європі, а й світі“. Тексти
деяких відгуків, на жаль, непрочитані, бо написані іноземними мовами.
Ганна КОС,
кандидат історичних наук
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спроба діалогу

М

инулий тиждень у Львові був Тижнем охорони пам’яток. Це була складова проекту „Право
на місто“: впродовж 17 – 23 квітня відбулося чимало заходів, до яких долучились і львівські
політехніки

Право на місто: ми і пам’ятки
Проект „Право на місто“ стартував у грудні в Києві та був присвячений темі налагодження співпраці
муніципалітету з міськими ініціативами. У Львові увагу зосередили
на пам’яткоохоронних проблемах
міста. Організатори розглядали захід як майданчик для налагодження
суспільного діалогу з цього актуального питання.
Стан і проблеми збереження
спадщини в містах України (зокрема у Львові та Києві) й іноземний
досвід (Австрії, Румунії, Німеччини,
США) обговорили
на конференції 17
квітня. У ній політехніки і доповідали, і слухали.
Так, Василь Петрик
з Інституту архітектури виступив
на тему „Ансамбль
історичного центру Львова: модель
управління у світлі законодавчих
змін“. Йшлося про
недоліки, невпорядкованість цього
управління у юридичній, інституційній площинах. Причин чимало:
незатверджені межі історичного
ареалу, ліквідація Державного історико-архітектурного заповідника у
Львові, відсутність Історико-архітектурного опорного плану, який
мав би бути базовим документом
для роботи з історичним середовищем, а також відсутність Плану
і легітимного органу управління
об’єктом Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО (з 1998-го приблизно
150 га центральної частини Львова,
а також території собору св. Юра,
нагадаємо, у Списку ЮНЕСКО). Доповідач акцентував на вакханалії з
будівництвом в історичній частині
міста і безвідповідальності органів
влади. Назвав приклади незаконного будівництва (як Валова, 15,
Соборна, 15, Лукаша-Остроградських), нищення пам’яток архітек-

тури (пл. Ринок, 36) та історично
цінних будівель (Чайковського, 31).
До слова, під час конференції
активісти „Народної дії“ й „Автономного опору“ влаштували акцію
із демонстрацією зображень зруйнованих пам’яток й апеляцією до
представників профільних управлінь Львівської міськради, учасників заходу, Юліана Чаплінського і
Лілії Онищенко-Швець. Сумний
стан справ із новобудовами у Львові
чиновники, як правило, пояснюють

відсутністю повноважень і важелів
впливу на забудовників.
Яким є нині та яким мало і могло б бути в історичному середовищі нове будівництво, громадські
простори, закинуті індустріальні
об’єкти, а також оновлення в приміщеннях пам’яток для потреб бізнесу й побутування, міркували на
проектному семінарі. Його учасники мали розробити механізми
регулювання збереження історико-культурної спадщини й оновлення міста, залучення громади
до цього процесу. Це був міждисциплінарний захід, долучались
незалежно від професії, місця проживання. Адже кожен із нас передовсім є мешканцем і користувачем
міста, й тільки у діалозі різних сторін (архітектори, управлінці, мешканці, активісти) можна виробити

оптимальне бачення проблеми,
вважає старший викладач кафедри ДАС й учасниця семінару Юлія
Богданова:
— Моя група займалася об’єктами житла в історичному середовищі та питанням ролі мешканців у
процесі їх збереження. Ми з’ясували, що в нас дуже багато установ і
велика кількість документації, яку
слід погоджувати (чимало на рівні
столиці), а це дуже гальмує процес.
Друге: люди не інформовані, як має
відбуватися процес реставрації чи
ремонту пам’ятки
або її елементів, які
вони мають права,
обов’язки, можливості (зокрема й щодо
фінансової допомоги), які є форми комунікації з владою.
Закони й інституції
є, але сам процес,
„правила гри“ в історичному середовищі малозрозумілі, невпорядковані.
Треба зробити цей
процес, механізм
отримання дозволів
на різні види діяльності в пам’ятках прозорим і чітким.
Нашою рекомендацією є створення
структури, яка надавала б мешканцям будинків в історичному середовищі, які планують таку діяльність,
юридичну, інформаційну підтримку,
зменшила б рівень недовіри громади
до влади. Така структура — як проміжна ланка між органами влади і
населенням, — гадаю, могла б бути
ефективна лише за умови децентралізації.
Учасники проектного семінару
напрацювали відповідні рекомендації, зокрема щодо змін у містобудівному законодавстві. 23 квітня
відбулася презентація й обговорення результатів роботи, формування
резолюції Тижня охорони пам’яток
у Львові.
Ірина ШУТКА
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етеран Другої світової війни Іван Черненко у відповідь на слова глави Російської Федерації
В. Путіна про те, що Радянський Союз виграв би війну і без участі у ній України, наводить
переконливі аргументи і пропонує нашим читачам свій погляд на цю велику війну, адже знає її
не з радянської пропаганди

Правда про так звану „Велику
Вітчизняну“
Радянська пропаганда
творила міфи
Розповім вам, шановні читачі,
хоч трохи правди, бо більшу частину її вже поховав невблаганний час,
її вже не можна відновити. А брехня про ту війну як торжествувала в
радянські роки, так і тепер торжествує. І що найпечальніше, то це
те, що багато наївних людей вірять
у неї. Вірять, що Радянська армія
(тоді називалася Червона) в перші
місяці німецько-радянської війни
відступала на всіх фронтах через те,
що Радянський Союз нібито не був
готовим до війни, що напад Німеччини був несподіваним і німецька
армія була краще озброєною. Вірять
наші легковірні люди і в те, що радянські воїни весь час на всіх фронтах проявляли масовий героїзм і що
приклад бійцям постійно подавали
комуністи.
Радянська пропаганда трактувала історію війни на свій лад. Про її
перші три місяці згадувалось ніби
мимохідь. Докладно історію війни
подавали, починаючи від наступальних операцій Московської битви (грудень 1941 р. – перші місяці
1942 р.). Її назвали першою з вирішальних битв, мовляв, саме тоді
було розвіяно міф про непереможність німецької армії.

Але чи це правда?
Як учасник і дослідник історії
Другої світової війни спробую спростувати ці та інші міфи.

Чи був Радянський Союз
неготовим до війни?
Радянський Союз від початку
свого виникнення готувався завоювати весь світ і побудувати скрізь
соціалізм. Цього не приховували
керівні партійні діячі всіх рангів —
від найвищих до найнижчих, про це
і про те, що країна має наймогутніші в світі збройні сили, говорили
на всіх виступах, про це писали всі
газети.
У Радянському Союзі ще наприкінці 1920-х років уже було створено
потужну оборонну промисловість,
яка почала масово випускати танки
й бойові літаки та щороку виробляти тисячі гармат, мінометів й іншого озброєння. Ось що писав про це
маршал Радянського Союзу міністр
оборони СРСР А. Гречко: „У 1935 –
37 роках порівняно з 1930 – 31 роками середньорічний випуск літаків
зріс із 860 до 3578, танків — зі 740
до 3139, бойових машин, артилерійської зброї всіх видів — від 1911 до
5020... Було повністю переозброєно Сухопутні війська“1 (переклад
— ред.).

Це підтвердив начальник Генерального Штабу Збройних Сил СРСР
маршал Радянського Союзу М. Захаров: середньорічне виробництво у
1930 – 31 і 1935 – 37 роках становило (відповідно): літаки — 860 і 3578,
танки — 740 і 3139 , артилерія —
1911 і 50202.
Шалені темпи виробництва танків, літаків і артилерійського озброєння тривали і в передвоєнні роки. В
іншому числі вже названого довідника читаємо, що від 1939 року до
липня 1941-го промисловість СРСР
виготовила 17745 бойових літаків,
понад 7 тис. танків, 82 тис. артилерійської зброї і мінометів...3.
М. Захаров підсумовує продуктивність танкобудівної промисловості за дві п’ятирічки: на
кінець 1937 року у Збройних силах
нараховувалось уже 15 тис. танків,
із них близько 12 тис. основних
зразків4. Окремо зазначено, що за
два з половиною передвоєнні роки
випущено понад 7 тис. танків5. Не
вдалося знайти статистичних даних
випуску танків 1938 року. Мабуть,
не буде гріха, якщо припустити, що
їх було випущено стільки, скільки
їх випускали в середньому за рік у
1935 – 37 роках, тобто 3139. Якщо
скласти 15000 танків (на кінець
1937 р.), 3139 (за 1938 рік) і понад
7000 (від початку 1939 р. до кінця
червня 1941 р.), то вийде, що в Червоній армії на початок війни було
25139 танків (серед них були вже й
досконалі Т-34 і КВ).
А німецька армія на початок війни з Радянським Союзом мала лише
5639 танків. У групах армій „Північ“,
„Центр“ і „Південь“, призначених
для нападу на СРСР, було загалом
3712 танків6. Інше джерело подає
трохи іншу кількість: близько 43000
танків7.
Із наведених даних, радянські
танкові війська кількаразово переважали німецькі кількістю. А ще ж радянські танки переважали німецькі
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й товщиною броні (не згадуючи про
інші важливі якості, як, наприклад,
озброєння).
Коли описують тодішні танкові
бої, то згадують лише кількість Т-34
і КВ, а скільки ще інших танків було
задіяно в бою, про це ніколи не пишуть. Для цього існував радянський
пропагандистський штамп: „и некоторое количество танков устаревших конструкций“. А що таке
„застарілі танки“? Це, наприклад,
Т-35 і Т-28. Т-35 був 5-баштовим,
мав 3 гармати і 5 кулеметів, важив
50 т, з екіпажем 11 бійців. Т-28 був
3-баштовим, мав подвійні товсті бічні стіни.
Так само було і з бойовими літаками. Навіть, якщо знехтувати кількістю тих літаків, що було збудовано
до 1935 року, а рахувати тільки ті,
які випустила авіабудівельна промисловість від 1935 року, то це буде
чимало. За три роки (1935 – 37), як
свідчить маршал М. Захаров8, було
випущено 10734 літаки. А за два з по-

ПРОСВІТА

ловиною передвоєнні роки, за його
ж свідченням: від 1 січня 1939 р. до
1 липня 1941 р. було збудовано 17745
бойових літаків9. За 1938 рік даних
не наведено, але можна припустити, що було випущено 3578 літаків
— як у середньому за 1935 – 37 роки.
Якщо скласти все, то вийде, що тільки за 6,5 років (від січня 1935 р. до
1 липня 1941 р.) було збудовано
32057 літаків.
У той час німецькі війська, націлені на Радянський Союз, мали 4980
літаків10.
Значно переважала Червона армія німецьку і в артилерійському
озброєнні. Навіть якщо не враховувати гармати, вироблені до 1935
року, а тільки вироблені за 6,5 довоєнних років (від початку 1935
року до 1 липня 1941 року), то, за
свідченням уже названих джерел,
усього було вироблено 102080 гармат і мінометів.
Для порівняння: у німецьких
військах, призначених для нападу
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1 травня — Воскресіння Христове.
3 травня — Всесвітній день свободи преси.
8 травня — День матері.
8 травня — День пам’яті та примирення.
9 травня — День перемоги.
15 травня — Міжнародний день сім’ї.
15 травня — День героїв.
18 травня — Міжнародний день музеїв.

Пам’ятні дати
28.04.1922 — заснування Української
господарської академії в Подебрадах
(Чехiя).
29.04.1875 — народився Модест Менцинський, український співак (тенор).
2.05.1648 — Богдана Хмельницького обрали гетьманом України.
4.05.1838 — викуплено з кріпацтва Тараса
Шевченка (за старим стилем 22 квітня).
4.05.1888 — народився Микола Грiнченко,
український музикознавець i фолькло-

на Радянський Союз, було 47,2 тис.
гармат і мінометів11.
Варто навести ще одне свідчення
маршала М. Захарова: „Як не намагалася гітлерівська Німеччина подолати й ліквідувати технічну перевагу,
створену Радянським Союзом, їй так
і не вдалося це зробити впродовж
усієї війни“12.
Можна ще згадати інші важливі заходи, проведені в передвоєнні
роки: термін служби збільшено з
двох до трьох років; вік призовників
зменшено з 21 до 19 літ; а для тих,
що закінчили середню школу, — до
18 літ; дочасний випуск із військових
училищ курсантів тощо13.
То чи не був Радянський Союз
підготовленим до війни?
Іван ЧЕРНЕНКО,
колишній завідувач редакції
мовного контролю УРЕ,
пенсіонер
Далі буде
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рист, автор „Iсторiї української музики“
i розвідок про українські народні думи
й пiснi.
5.05.1828 — народилася Ганна Барвiнок
(Олександра Бiлозерська), українська
письменниця.
5.05.1836 — народився Сидiр Воробкевич,
український поет i композитор.
5.05.1907 — народилася українська письменниця Iрина Вiльде.
6.05.1920 — народився Григорiй Тютюнник, відомий український письменник.
7.05.1840 — народився Марко Кропивницький, український драматург, режисер i актор, один із основоположників
українського професійного театру.
9.05.1871 — народився Володимир Гнатюк,
український фольклорист, етнограф i
громадський діяч.
10.05.1866 — помер Іван Вагилевич, український письменник, один із організаторів „Руської трійці“.
10.05.1879 — народився Симон Петлюра,
Головний Отаман i Голова Директорії
УНР.

13.05.1849 — народився Панас Мирний
(Рудченко), видатний український письменник-демократ.
14.05.1871 — народився Василь Стефаник,
видатний український письменник.
15.05.1848 — скасовано панщину в Галичині.
15.05.1854 — народився Іван Горбачевський, український біохімік, гігієніст та
епідеміолог.
15.05.1856 — народився український письменник Андрій Чайкiвський.
15.05.1859 — народився Панас Саксаганський (Тобiлевич), видатний український
актор i режисер.
16.05.1817 — народився Микола Костомаров, відомий український історик i письменник, один із засновників Кирило-Мефодіївського товариства.
16.05.1954 — вибухнуло повстання політв’язнів у радянському концтаборі
Кінґірі.
18.05.1876 — нечуваний в iсторiї культури
Емський указ про заборону української
мови i літератури.
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особливий гість

Про писанкарство і не тільки
Ч
ас писати писанки! Ну, чи принаймні поговорити про ці великодні
символи, їх авторські інтерпретації, натхнення і взагалі про цікаві
ідеї з майстринею, випускницею ІАРХ нашого університету Світланою Шевчук-Франків.

Писанкарство для Світлани розпочалося вже багато років тому.
Спершу зображала традиційні
орнаменти, копіювала писанки зі
старовинних колекцій. А згодом перейшла до моделювання авторських
писанок.
— Є базові композиційні схеми,
на основі яких можна створювати
будь-який орнамент. Починаю писанкувати вже у лютому і
продовжую ще після Великодня. Щовесни приходить
такий час, коли внутрішньо
відчуваю — пора писати писанки. Люблю теплі кольори:
жовті, червоні. Буває, що роблю серію писанок якогось
певного кольору. Ніколи
заздалегідь не знаю, якою
саме вона буде — все залежить від настрою, бо роблю
їх інтуїтивно, поступово домальовую орнаменти. Дуже
подобається завершальний штрих
— знімання воску, бо це момент загадковості, коли бачу вже писанку
готову, — розповіла про своє захоплення майстриня.
Світлана не створює однакових
композицій, а старається варіювати
схеми, орнаментику, експериментує з поєднаннями кольорів. Каже,
що писанка для неї — це заглиблення в традиції, а потребу творити ці
великодні символи відчула внутрішнім покликом. Взагалі любить різні

ремесла, але писанка для неї — це
квінтесенція всієї
творчості, бо поєднує в собі художню витонченість,
декоративність і
своєрідну загадковість. Творячи
їх, найбільше відпочиває чи навіть
медитує, знаходиться в стані внутрішньої тиші.
— Досліджуючи писанкарство,
відкрила для себе
цікаві факти: багато саме українських писанок творять люди в США,
Канаді, Норвегії. А найякісніші та
найвитонченіші — пишуть азіатки,
як, наприклад, майстриня Со Джео
(So Jeo). Вона досконало підбирає
кольорову гаму, поєднання орнаментів. Її роботи дуже вишукані і
виглядають, як справжні мистецькі твори. Звичайно, в нас теж є такі

майстри, але, вважаю, що мало б
бути більше, — наголосила Світлана.
Своїм вмінням писанкарка радо
ділиться. Кілька років поспіль
проводила майстер-класи для студентів-політехніків, зараз вчить
творити писанки всіх охочих на
загальноміському рівні, дає індивідуальні уроки. Каже, що коли
вчить писанкарству сам-на-сам, то
результат від цього є найкращий,
бо в групі бракує часу, щоб подати
багато необхідної інформації.

— Люблю поєднувати різні техніки і ремесла. Наприклад, мені
дуже подобаються витравлені в оцті
писанки і вітражі. То я їх витравлюю так, щоб можна було заливати
частинки орнаменту вітражною чи
керамічною фарбою, — виходять
вітражі на писанках. Ще одне захоплення — ткання бісером, яке зараз
поєдную із в’язанням спицями. Таке
об’єднання різних ремесел творить
нові цікаві напрями, які можна розвивати. Завжди ділюся ідеями, якщо
людині вистачить терпіння і вміння це зробити, якщо мої роботи
надихають когось — мене це дуже
тішить.
Світлана за освітою графічний
дизайнер, цінує можливість творчо
працювати, постійно розвиватися.
А якщо довго займається роботою,
яка не приносить естетичного задоволення, не дає внутрішнього
творчого зростання, — їй стає нудно. Каже, що належить до людей, які
не можуть зосередитися на чомусь
одному. В неї є періоди, коли лише
пише писанки, час, коли фотографує
чи в’яже. Така циклічність дає можливість відпочивати від того чи іншого заняття, а також продукувати
нові ідеї.
В’язати, вишивати і шити
Світлана навчилася від бабусі та дідуся ще до школи.
Згодом захопилася писанкарством, виготовленням
керамічних виробів, графікою та фотографуванням.
Зрештою всі ці вміння зараз
вдало поєднує у своїй творчості.
— Позитив від знання та
володіння ремеслами, техніками в тому, що можеш їх
поєднати і створити щось
зовсім нове. Хоча, коли йдеш лише в
одному напряму, то вдосконалюєшся. Тобто в усьому є свої плюси та мінуси, — додала моя співрозмовниця.
— Мрію створити колекцію в’язаного одягу з українською орнаментикою і в поєднанні з бісероплетінням.
Думаю, люди хочуть мати індивідуальні якісні речі. Тож зараз намагаюся розвивати свою діяльність, щоб
вийти на ширшу аудиторію.
Наталія ПАВЛИШИН
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соціальний проект

В
Будуємо Україну разом? Гайда на схід!
же плануєте літо і думаєте, як його урізноманітнити? Долучайтеся до соціального табору
„Будуємо Україну разом“. Упродовж семи днів матимете нагоду допомогти відновлювати
міста, через які пройшла війна

Табір „Будуємо країну разом“
— проект БО „Львівської освітньої
фундації“, яка працює в соціальному напрямі та має ще багато різних
підпроектів, зокрема, ряд програм,
пов’язаних з дітьми-сиротами, дітьми героїв АТО. А в рамках підпроекту „Перший комп’ютер“ — дарують
техніку дітям із малозабезпечених і
багатодітних сімей, соціальним чи
благодійним організаціям. Допомагають розвитку волонтерського
руху на парафіях...
— Табір „Будуємо Україну разом“ розпочався з того, що після деокупації Краматорська наші
хлопці одразу поїхали туди, щоб
налагоджувати співпрацю та допомагати. Спільно з краматорськими
волонтерами вдалося відбудувати
22 квартири в багатоповерхівці,
куди влучив снаряд. Це згуртувало
місцевих активістів, волонтерів і, як
результат, з’явилася платформа для
розвитку молоді „Вільна хата“, де
організовували навчальні програми, кіноперегляди. Зараз готуються
до Великодня та вперше на тій території проводитимуть гаївки. Такі
ж табори відбулися в Семенівці, де
теж відбудовували зруйновані бу-

динки, — розповіла
про діяльність організації волонтер
Львівської освітньої
фундації, студентка
п’ятого курсу ІНПП
Дзвінка Стециняк.
— Для мене це був
перший досвід поїздки на схід України. Зламала для себе
багато стереотипів:
переконалася, що
там велика і щира
Україна, яка потребує підтримки та допомоги. Проживши трохи часу там, зрозуміла,
що ми рвемося за кордон, а свою
рідну землю не знаємо взагалі.
Табір минулого року так розрісся, що цьогоріч упродовж літа
відбуватиметься в десяти містах
України: Сватове, Сєвєродонецьк,
Костянтинівка, Слов’янськ, Павлоград, Енергодар, Маріуполь, Мелітополь, а також у Смілі та Червонограді, бо активісти переконані, що
оживлення і розвитку потребують
всі міста.
Кожен охочий має можливість
один раз поїхати на тиждень у будь-

яке з цих міст (забезпечують доїзд,
проживання, харчування), заповнивши анкету на сторінках організації у соцмережах (www.facebook.
com/burburbuuuuur). У таборі братимуть участь 25 волонтерів місцевих
і стільки ж приїжджих, зокрема й
з-за кордону (США, Росії, Грузії,
Канади, Польщі тощо). Окрім роботи, передбачили й культурну
програму, щоб люди перезнайомилися між собою та, щоб активувати
місцеве населення. За підсумками
табору в жовтні проведуть „Школу відповідального громадянина“
(проходитиме в Яремчі) для найактивніших учасників.
— Наш табір має три складові.
Передовсім, це допомога людям
із особливими потребами, багатодітним і малозабезпеченим сім’ям,
сім’ям героїв АТО. Для них робимо
косметичні ремонти, встановлюємо пандуси. Другий напрям —
еко-компонент: толоки в парках,
благоустрій міст. Люди повинні
вчитися дбати про свої міста. А
третя складова нашої роботи — облаштування громадського простору: лавочки довкола дерев, гойдалки для дітей, — додала активістка.
— Хочемо, щоб ініціатива йшла
від мешканців цих міст, щоб вони
були зацікавлені в збереженні та
розвитку того, що ми робимо. Надалі розширюватимемо діяльність
в усій Україні, не лише в повоєнних
містах.
Наталія ПАВЛИШИН
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студентський фестиваль

С
Веселі і серйозні сюжети
квітневих вечорів

ьогодні розповідаємо, чим здивували публіку конкурсні виступи на „Весні Політехніки“
студентів ІЕПТ, ІППТ, ІКНІ та ІМФН

Правила життя ідеального
суспільства
Весняний вечір початку минулого тижня зібрав чимало
глядачів різних вікових
категорій. На сцені відбувалося театралізоване
дійство „Правила життя
ідеального суспільства“.
Студенти ІЕПТ порушили
соціальну тему, показавши зворотній бік зразкової сім'ї та трансцендентного світогляду.
Джейкоб — головний герой вистави (Юрій
Марченко) опиняється
між двома паралелями.
Він живе в буденному сі-

В гонитві за об’єктивною
реальністю
Присутніх в актовій залі першого корпусу у вівторок, 19 квітня,
від інтимного закулісного життя
відділяли тільки тоненькі червоні
лаштунки. Цікавість від того, що ж
ховається там, за ними, ще більше підігрівала схвильовані погляди учасників „Весни Політехніки“ ІППТ.

рому світі без емоцій, але бачить
променисті яскраві сни. В своїх
снах-мареннях хлопець огортається теплом поезії та музики, в його

руках лунко грає гітара, а голос
дзвінким струмком зливається із
семиструнною…
Вистава була побудована на
відчуттях та емоціях головних героїв. Після завершення зала ще довго
аплодувала стоячи. І,
незважаючи на те, що
вулицю заполонила тьма
та холодний дощ, молодь
все ще обговорювала й
обговорювала побачене,
а родичі та друзі вітали
студентів із вдалим виступом, бажаючи їм творчих успіхів та натхнення.
Аріна МАРУНІЧ,
студентка МІ-12 ІМФН

Ми так звикли, що кінострічки, театральні вистави і постанови часто відкривають примарний світ наших бажань, що коли
на сцену вийшли двоє закоханих,
ніхто з глядачів особливо не здивувався і не очікував підступу.
За основу взяли одвічну тему кохання, в якій, здається, сам чорт
спіткнеться, так і не зрозумівши,
як треба правильно вчинити.
Отож — дівчина не дочекалася
хлопця з Англії,
куди він поїхав на
десять років заради неї. Однак доля
змилувалася над
ними і подарувала зустріч удруге.
Їх „познайомив“
її наречений.
Любовні перипетії, які розгорнув
перед
нами ІППТ, вже
йшли до логічного завершення, коли закохані
знову поєдналися

палким поцілунком, однак не так
сталося, як гадалося. Заштампована історія з нетиповою кінцівкою.
Студенти-актори на останніх хвилинах дивують нас звісткою про те,
що зі своєю коханою Лілі Марко насправді зустрічається не в готелі, а в
психіатричній клініці, бо хворий на
шизофренію і загубився в одному зі
своїх примарних світів.
Як завершилася доля Марка і Лілі
— ніхто достеменно не знає, однак
хлопці й дівчата продемонстрували
сміливе бажання ризикувати і дивувати публіку, відходячи від стандартних „хепі-ендів“. Хоча навіть у
популярних серіалах нейтралізація
головного героя — тільки половина
успіху, ІППТ другі 50% поставив на
талант, і, треба зауважити, в цьому
не прогадав.
Глядачі жваво підтримували студентів не тільки оплесками, а ще
й підспівували, а іноді навіть підтанцьовували. Обравши пісню Океану Ельзи „На небі“, ІППТ влаштував
справжній аншлаг.
Ганна СВИНАРЕНКО,
студентка ІНПП ЖР-11

ч. 13-14 [2933-2934]
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На Театральній-стріт
в ІКНІ
Це, як казав голос за кулісами, було давно і далеко: дійство
на сцені змушувало забути, що
ти в актовій залі першого навчального ввечері 20 квітня,
а не десь у міжвоєнному часі
на теплій джазовій Театральній-стріт, чекаєш разом з усіма
на виступ театру.
Історію запропонували Діана Владика й Олександр Рачко.
Стилістика та образи — на п’ять, це
заслуга другокурсниці Ярини Гелети.
Номери хороші й добре виконані —
практично все силами студентів ІКНІ:
авторський вірш у виконанні Христини Кисельової (ФЛ-11), легкий вальс,
витримані хореографічні постановки.
Особливі аплодисменти — за музику,
різножанрову та професійно запрезентовану: капсонг (позитивна авторська
пісня Христини Величко: „…вдихни у
будні кольори / викинь сум із голови /
ми розфарбуємо цілий світ“), бітбокс
від Антона Григуця, запальні „Танці
танцювати“ від циган, зокрема Діани
Владики й Ольги Маланчук (із гурту
„ДихАй“), саксофон Владислава Псюка.
Але проблема в тому, що різні персонажі — цигани, мер, який зневажливо
говорить про театр, двірник, який наче

Непростий вир спогадів
Варто відзначити, що творчому
студентському колективу ІМФН, який
нараховує понад 10 осіб, у цьогорічній „Весні“ вдалося повністю заволодіти увагою глядацької зали. Головна
героїня разом із внучкою, яка вчиться
на історичному факультеті і хоче довідатися про Голодомор, Другу світову
війну і післявоєнні роки не з книжок,
а з уст своєї бабусі (у різні роки життя
її представляють голова профкому ін-
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й не знається на мистецтві, але виглядає далеко не дурником, і т.д. — так і
„не перетнулись“, а добрі номери залишились просто окремими добрими номерами, не перерісши в єдину сюжетну
канву з логічною й очікуваною кульмінацією (адже глядацький інтерес розігріли натяки на загадковий театр…). Як
каже в.о. голови профбюро ІКНІ Ірина
Старик, можливо, треба було більше
попрацювати над сценарієм, хоча команда загалом виступом задоволена. І
це заслужено.
Згадувати про те, що початок концерту припізнився, мабуть, не варто:
чекання на „Весні“ — то негарна, але вже
й наче неодмінна традиція. Зрештою,
година і Let it be зо 5 – 6 разів — ще не
найгірше. Тож let it be.
Ірина ШУТКА
ституту, п’ятикурсниця кафедри прикладної математики Тетяна Соловей,
другокурсниця кафедри міжнародної
інформації Мар’яна Ченька і Катерина
Даутова) знову поринає у непростий
вир спогадів.
Сценарій написали студентка третього курсу кафедри міжнародної
інформатики Катерина Даутова та
першокурсник кафедри прикладної
математики Максим Філіпов. Оплески глядачів „зірвали“ окремі сценки,
сольний бальний танець зі свічкою
третьокурсниці кафедри міжнародної
інформатики Анни Мартиник, парний
танець у виконанні Мар’яни Ченьки та
Миколи Боднара, пісні гітариста Максима Філіпова і Катерини Луцевої.
— Ми звикли до того, що „Весна“
щоразу дарує нам нові студентські
таланти, — ділиться враженнями студентка ІЕСК Настя Вакарчук. — А ця
вистава, поміж веселих і гумористичних сюжетів, вирізняється серйозністю
сюжету. Вона повернула нас у минуле,
яке ми не маємо права забувати.
Катерина ГРЕЧИН

Кожен, хто бере хабарі, та
обкрадає Україну має на
руках кров, — наголосив
Блаженніший Святослав
(Шевчук). „Цього Великодня
хочу запросити вас до дуже
конкретної переміни. Нехай
кожен сьогодні запитає себе:
чи я даю хабарі і беру їх?
Бо кожен, хто бере хабарі,
має на руках кров Небесної
сотні. Подібно, як кожен, хто
кричав, щоб розіп’яли Ісуса,
мав на руках Його кров“, — з
такою пропозицією звернувся Глава УГКЦ до всіх людей.
Він підкреслив: „якщо ми
сьогодні, з одного боку, святкуємо Великдень, а з іншого,
через хабарництво, нищимо
нашу державу, то сенсу немає
в такому святкуванні“.
Цьогоріч виповнюється 30
років з часу однієї з найстрашніших трагедій світу
— катастрофи на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986
року о 1.23 за київським часом
сталася найбільша техногенна аварія в історії людства —
вибухнув четвертий реактор
ЧАЕС і сумарна радіація
ізотопів, викинутих у повітря,
становила 50 мільйонів кюрі,
що в 30 – 40 разів більше, ніж
при вибуху бомби в Хіросімі в
1945 році.
У Львівській політехніці 14 –
15 травня відбуватиметься
Всеукраїнський форум із
лідерства (iLead). Заходи
триватимуть з 8.30 до 19.00. у
209 ауд. IV н.к. Основна мета
iLeadу — надання практичних
знань і навичок молоді у сфері менеджменту (розвитку
лідерських якостей, побудові
команд, проведенні презентацій і тайм-менеджменту).
Нещодавно в Єревані вийшло
друком унікальне видання
— переклад поезій Василя
Стуса на вірменську мову.
Про це написав у Fb відомий
дослідник та журналіст Вахтанґ Кіпіані. Наприкінці травня книгу презентуватимуть
у Києві, за участю дисидента
Разміка Маркосяна, який сидів разом зі Стусом та іншими
українцями.
За матеріалами інформагенцій
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алгоритм успіху

Про мрії Ореста Зуба, які стають
ціллю життя

А

ви мріяли коли-небудь об’їздити цілий світ? Думаєте, що нереально? Скажіть про це блогерові, мандрівнику, онлайн-підприємцю
Орестові Зубу. Зараз він вже об’їздив 68 країн і не думає зупинятися,
доки не побачить кожен куточок світу. Ще один напрям його діяльності — допомога розвитку бізнесу чи онлайн-бізнесу. Має на меті
посприяти 1930 людям відкрити власні справи. Окрім усього, постійно
вчиться, навчає, проводить тренінги, бере участь у різних конференціях та навчальних програмах.

— Як Ви здогадалися, що мрію
можна перетворити на цікавий проект?
— Насправді, все просто: було
бажання побачити щось нове, отримати досвід і свіжі враження.
Так з’явилася ціль — відвідати всі
країни світу, і крок за кроком прямував до цього. Передовсім почав
шукати можливості робити це регулярно і зрозумів, що за допомогою інтернету можна мандрувати,
працювати і постійно розвиватися,
незалежно від мого географічного перебування. Вивчивши основи
маркетингу та зрозумівши як працюють онлайн-кошти, запустив свій
перший сайт, а згодом і ще один —
openmind.com.ua. Спершу писав статті про саморозвиток, і ця діяльність
набирала щораз більшої популярності, збільшувалося коло читачів.
Тож згодом уже мав сформовані ідеї
та розуміння, куди розвиватися далі.
Зараз фокусую увагу на тому, що
можу бути значно цінніший людям,
якщо не просто розповідатиму про
мандри, а даватиму справді корисні
поради, як реалізовувати свою ідею
за допомогою інтернету.
— Які з побачених країн залишили
особливі враження?

— Я вже був у 68 країнах і в кожній з них є щось особливе і вражаюче. Для мене Україна — держава
великих можливостей. Роботи тут
— непочатий край. Тому люди, які
мріють звідси вирватися за кордон,
намагаючись уникнути проблем,
насправді лише змінять одні проблеми на інші. Тож виїхати — це не
вирішення, а вирішення — у бажанні щось робити і змінювати. США —
прекрасна країна. Достатньо кілька
разів туди поїхати, щоб зрозуміти,
що світ може бути інший. Польща —
чудовий приклад такої країни, яку й
ми можемо мати за 20 років, якщо
почнемо працювати зараз.
— Хто Ви за освітою і чи цей фах
сприяє розвитку Вашої діяльності?
— Я за освітою юрист. Ніколи не
шкодував, що здобув саме таку професію. Бо якраз різні виїзні конференції на юридичні теми спонукали
подорожувати за кордон, заводити
нові знайомства. Хоча переконаний,
що в українських вишах не готують
людей до професійного життя, а
вчать вчитися. Ще одна проблема
— молодь, яка вступає у виші в 16
– 17 років ще не достатньо свідома
того, що хотіла б робити. Логічніше
було б зайнятися спершу пошуком
себе. За кордоном
поширена практика,
що після закінчення
школи молоді люди
подорожують, пробують працювати,
щоб зрозуміти, що
їм підходить, а що
ні. Тоді університет
слугує інструментом
для досягнення цілі,
а не просто ще одним
проміжним етапом у
пошуку. Зараз займаюся інтернет-маркетингом. Цього ніде

не вчать, а просто треба набити руку
на практиці.
— Як, на Вашу думку, повинна розвиватися освіта в Україні?
— Нещодавно на одній із конференцій Павло Шеремета наголосив,
що в Україні має бути 20 – 30 бізнес-шкіл. Неформальна освіта саме
є зародками для цього. За це взялися
практики. На жаль, в університетах
переважно викладають теоретики,
зокрема такі предмети, як фінанси
чи економіку. І, як би це не звучало
по-снобськи, більшість викладачів
цих дисциплін, на жаль, бідні. Тобто
це показує, що, знаючи теорію, вони
не вміють її застосувати на практиці.
Тому різні курси, тренінги — це перший крок до розвитку бізнес-освіти
в Україні, яка популярна в світі. За
кілька днів на активних семінарах
можна осягнути більше з точки зору
практичних знань, ніж на лекціях в
університетах.
— Які проекти підтримуєте? І яка
Ваша універсальна порада стартаперам?
— Проектів та ініціатив дуже
багато. А улюблена моя порада і
алгоритм досягнення результату:
виберіть рольову модель, тобто людину чи фірму, яка робить те, що ви
хочете робити (очевидно, що це не
повинен бути суб’єкт глобального
рівня), з’ясуйте, як вони це роблять,
за можливості поспілкуйтеся з ними
і змоделюйте їхню найкращу практику. Тоді можна очікувати на приблизні результати, на які цілитеся.
Спілкувалася
Наталія ПАВЛИШИН
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авторська виставка
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Світ
на нитці
Слави Салюк
Ж

інки всієї планети однаково
хочуть бути прекрасними
— доводить Слава Салюк своєю
новою виставкою нашийників
„Географія“

Нещодавно у галереї сакрального мистецтва Iconart відкрилася
виставка нашийників Слави Салюк
„Географія“. Представлені на ній
вироби, хоч і нагадують щось близьке, автентично-галицьке, насправді
походять зі світу, який не залежить
від географії, де речі поєднані однією думкою, котра виринає одразу в
кількох місцях. Батьківщиною деяких елементів є Австралія, Індія,
Південна Африка, Латинська Америка, Афганістан, однак принципи їхнього комбінування живо пов’язані з
традицією українських
жіночих прикрас. Слава
Салюк розповідає:
— Мене найбільше
захоплює подібність деталей, неважливо з якого краю вони є. Деталь, яка, здається,
виготовлена з венеційського скла,
насправді може походити з Африки.
Донька відомого в Україні та за
кордоном художника, реставратора, майстра прикрас Любарта Ліщинського перейняла його техніку
виготовлення нашийників разом із
жагою експериментувати. Власний
творчий шлях розпочала у 1998 році.
А в січні 2013-го у львів’ян і гостей
міста з’явилася можливість порівня-
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ти роботи мистецької родини. Чи не
диво нанизати на одну нитку скарби
Європейської та Африканської етніки?
Враження перших відвідувачів.
Наталія Хобзей: Слава вміє поєднувати, як видається непоєднувані речі, що репрезентують різні
культури, матеріали з різних куточків світу, скласти так,
що коралі виходять галицькі.
Ірина Лонкевич:
Тато їй прищепив любов до цієї справи, смак
і хист. Він навчив її основних технік канонів
і принципів, чого не
можна порушувати, а
де навпаки є простір для
творчості.
Анжела Преставська: Все, що вона робить вражає вишуканою простотою,
у якій завжди є глибина. Мене особливо здивувало поєднання перл-баламутів і венеційських коралів. Слава знайшла абсолютно свій стиль,
щось таки запозичила від батька,
але його твори легко відрізнити від
її робіт.
У нових роботах майстриня відходить від звичних раніше, здебільшого гуцульських, мотивів, більшої
ваги для авторки набуває глобальний
зміст. Спостерегти іншість у подібності, помандрувати крізь простір і
час, аби пересвідчитись: жінки всієї
планети, незалежно від географії,
цивілізаційного розвитку, кольору
шкіри чи релігії, однаково хочуть
бути прекрасними. Ось що чекає
на майбутніх відвідувачів виставки
„Географія“ в галереї Iconart, що на
Вірменській, 26. Триватиме виставка
до 8 травня.
Ксенія ЯНКО,
студентка ІНПП ЖР-11

У продажу з’явилися квитки
на етно-джазовий фестиваль
„Флюґери Львова“ — свято
музики, яке триватиме з 6 до 9
травня. Фест стане своєрідним
продовженням „Львівського
місяця“ у Вроцлаві — українські виконавці, які виступали у
Польщі, приїдуть на „Флюґери“ до
Львова. На фестивалі, крім цього,
будуть гурти з Польщі, Ізраїлю,
Італії, США, Азербайджану, Ірану
та Вірменії — загалом, понад 20
колективів. Традиційно, флюґери
джазуватимуть у внутрішньому
дворику Ратуші.
Депутати Львівської міськради
заборонили гастролювати у
Львові артистам, що підтримують російську агресію та пропагують сепаратизм. За відповідне
рішення 21 квітня проголосувало
55 депутатів. Питання заборони
гастролей спричинило бурхливе
обговорення серед депутатів. За
словами мера, депутати проголосували лише за назву ухвали, а її
текст згодом має розробити редакційна комісія. Ухвала вступить
в силу, коли її підпише міський
голова Львова.
Книжковий Арсенал та GoetheInstitut в Україні оголосили переможця конкурсу на найкращий книжковий дизайн цього
літературного сезону. За результатами голосування журі переможцем обрана книга „Чоловіки,
жінки і діти“ Юлії Мусаковської. Її
створили Романа Романишин та
Андрій Лесів (творча майстерня
„Аґрафка“), видана вона у „Видавництві Старого Лева“. Для розгляду журі було надіслано приблизно
80 видань.
12 – 15 травня у львівському Палаці мистецтв відбудеться Дитячий
Форум, захід проходитиме в
межах надання Львову статусу
„Місто літератури ЮНЕСКО“. У
програмі заплановано проведення
понад 500 заходів: читання, конкурси, квести, ігри, майстер-класи,
наукові досліди, спортивні розваги, інтерактивні уроки з фізики,
астрофізики, біології, екології,
мови, літератури, події для батьків, а також презентація і продаж
книжкових новинок для дітей від
українських видавців.
За матеріалами інформагенцій
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письменник про письменників

„Наближення до суті.
Літературні долі“
„Дивне це було в ньому поєднання. Для одних він міг видатися
галицьким боярином, що відчуває за собою і силу, і владу, а тому
не збирається коритися нікому,
навіть своєму законному князю.
Інші можуть сказати: десь такими,
як Федорів — статурою, ритуальністю жестів та владністю, уявляються візантійські пантократори.
І в той же час було щось у ньому від
селянина. Від того селянина, який
добре знав, що благополуччя його
і його родини цілковито залежить
од готовності працювати. При
його схильності до філософствування (вона потверджена чи не в
кожному творі Романа Федоріва)
він був і наподив земним чоловіком“.
Михайло Слабошпицький у
книжці „Наближення до суті. Літературні долі“*, у своїх есеях-розвідках-дослідженнях розповідає зі
знанням справи не тільки про конкретні твори того чи іншого письменника, а, власне, — про їхні долі
— як літературні, так і (часом —
досить широко закроєні) життєві.
Про ці долі можна говорити і
говорити: „Світ поезії Любові Голоти вразив духовною пластикою,
інтимно довірливим існуванням
історичних реалій, що вросли в
людське щодення і стали частиною життя поколінь… Можливо,
в нашій поезії тільки Іван Вирган,
Василь Стус, Микола Вінграновський та Павло Мовчан належать
до таких „словопоклонників““…
„Винятково напружене інтелектуальне життя поета й невиправного книжника, його невтоленна допитливість до всього в
літературі й мистецтві висунули
і Базилевського в найосвіченіші
українські письменники. Невідомо, хто з наших поетів так — і „по
горизонталі“, і „по вертикалі“ —
знає українську, й не тільки українську літературу“.
*Михайло Слабошпицький. Наближення
до суті. Літературні долі — К.: „Ярославів
Вал“, 2015.

А це вже про Дмитра Павличка:
„Справжній поет живе не ідеалами
краси, а жаданням осягнути правду, яку висловити надзвичайно
важко. Якщо суттю поетичного
мислення є порівняння, то неможливо бути тільки „чистим ліриком“, бо метафора — це подвійний зміст речей і явищ…“.
Про кого не писав би Михайло
Слабошпицький — чи про Юрія
Щербака („саме за творами Щербака сучасний читач може побачити світ у різних вимірах очима
тодішніх персонажів, людей того
часу“), чи про Євгена Гуцала („Гуцало, захоплений життям, сп’янілий од його розмаїття, прагне все
запам’ятати і відтворити. Жадібно призбирує неголосні історії
про звичайних людей…, чи про
Віктора Баранова („Підкреслена
інтонаційна розмовність поезії Баранова просто тріумфує в
цьому „копально-городньому“
вірші. Завжди відгетьковуючи й
пафосність, і архіглибоку думку
герметичність, він тяжів і тяжіє
до живомовності, до діалогічності, до збудененного тону. До того
тону, яким не промовляють із трибун, не ведуть урок у школі й не
віддають накази у війську…“), чи
про Наталю Дзюбенко („Дзюбенко — та творча особистість, яка
сторониться шкіл, популярних
тенденцій і тусовочного способу
життя. Вона в цьому розумінні —
абсолютна одиначка. Вона — сама
по собі. Це домінанта її літературної біографії, її школа й творчий напрям… Вона перепливає
ріку в самотності. Не кожен на це
зважиться.“), — це таки свідчення виняткового заглиблення в біографії колег.
Справді кожен із них по-своєму
перепливає ріку життя чи простує
життєвим полем. Один — пише.
Інший — читає і пише. Але: що
головне в цій книжці? Щира розповідь авторитетного українського критика, талановитого і
досвідченого оповідача Михайла
Слабошпицького, який вірить в

авторитет і силу письменницького Слова.
Двічі пройшовши книжку Михайла
Слабошпицького з ручкою в руках, я
таки, відповідно до її назви, „наблизився до суті“ і рекомендував би ввести вивчення цих літературо- і життєзнавчих творів, вміщених у книжці як
спецкурс ― не тільки для студентів
гуманітарних вишів, а й для технічних. Скажімо, хто з молодих щось чув
про В᾿ячеслава Липинського, ідеолога
українського консерватизму, одного з
найвидатніших синів українського
народу, одного з найбільших українських патріотів? Чи про Володимира
Січинського, автора книги „Чужинці
про Україну“? Чи ― глибше, докладніше пізнав творчість Романа Іваничука,
Василя Голобородька, Павла Вольвача,
Бориса Нечерди, Броніслава Грищука,
Василя Захарченка, Надії Степули ―
„естетичних дисидентів“, „маргіналів
з ідейних манівців“, „галерників української прози“, які „поспішали жити й
говорити“?.. Книжка Михайла Слабошпицького розширює обрії людини,
яка її читає, вносить певну напругу
більшого зацікавлення тією чи іншою
творчою постаттю. А загалом ― спонукує глибше знайомитися з українською літературою. І не тільки. Бо, на
думку Павла Гірника,
І Україна очі в очі
Стоїть зі свічкою в руці.
То ж маємо пам’ятати про це.
А конкретніше — про виховання
україноцентричних поколінь за
допомогою Слова. Аби Україна
таки наблизилася до суті свого
існування. Зокрема, повторюю,
завдяки домінуванню імперативу
правди у творчості і житті населених М. Слабошпицьким письменників у книжці, про яку йдеться.
Богдан ЗАЛІЗНЯК,
член НСПУ і НСЖУ
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змагання

По хороші результати —
до столиці

14

– 16 квітня у Києві проходив Чемпіонат України зі
спортивної аеробіки. Під час
його змагань студенти-політехніки представили свій університет на гідному рівні.

Чемпіонат відбувався в спорткомплексі НТУУ „КПІ“, в ньому взяло участь понад 360 спортсменів із 12
областей України. Учасників привітали президент Української федерації гімнастики Олександр Сухомлін
і віце-президент Тетяна Пасічна. У
збірну Львівської області входили
студенти Львівської політехніки,
зокрема під керівництвом Марти
Мельничук виступили такі спортсмени: Роксолана Пиш’єва (ІКНІ),
Олександра Рябоштан (ІКТА), Володимир Шалева (ІЕСК), Катерина
Винник (ІГСН) та Вікторія Михайлова (випускниця ІКНІ).
Не зважаючи на дощову погоду,
всі учасники мали гарний настрій та
були налаштовані на боротьбу. Ще
від ранку у залі панувала атмосфера

змагань: тренери та судді
дискутували між собою,
давали настанови своїм
підопічним, спортсмени
ж готувалися до виступу
― хтось бігав, хтось робив
зачіску, а хтось намагався
повторити вправу.
КПІ організував гарний прийом
для всіх учасників змагань. Із нагоди
відкриття Чемпіонату були влаштовані показові виступи найменших
спортсменів. Після того, як вони
представили красу, техніку та грацію, почалися змагання.
Команда Львівської політехніки
продемонструвала свою майстерність, силу та артистизм у категоріях
індивідуальні вправи (жін. й чол.),
змішані пари та трійки. Завершилися
змагання підведенням підсумків та
оголошенням результатів. Олександра Рябоштан та Вікторія Михайлова
поділили шосте місце (в категорії індивідуальні вправи, жінки), Володимир Шалева здобув в індивідуальних
вправах серед чоловіків п’яте місце.

В запеклій боротьбі серед змішаних
пар Олександра і Володимир стали
бронзовими призерами Чемпіонату та
виконали норматив кандидата в майстри спорту. Трійка у складі О. Рябоштан, К. Винник та Р. Пиш’євої посіла
четверте місце у своїй категорії.
Чемпіонат, безперечно, дав нам
великий досвід, багато позитивних
вражень та стимул до дальшої праці
над собою. Такі заходи зближують
команду, показують рівень майстерності, якого треба прагнути, дають
більше наснаги для наступних тренувань. Тож із натхненням готуватимемося до нових випробувань!
Катерина ВИННИК,
студентка ІГСН

спортогляд

Найкращі борці — майбутні ветеринари,
а бадмінтоністи — в ЛНУ ім. І. Франка
У спорткомплексі Львівської політехніки відбулися змагання з греко-римської боротьби за програмою
Універсіада Львівщини – 2016. Відповідно до правил у цьому виді спорту,
змагалися у 8-ми вагових категоріях
лише чоловіки ― понад 100 студентів-спортсменів з 10 вишів Львівщини. Це були збірні ЛНУ ім. І. Франка, Львівської політехніки, ЛДУФК,
Львівського національного медичного
університету ім. Д. Галицького, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С.З. Ґжицького, Львівського державного університету внутрішніх справ,
Львівського національного аграрного
університету, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.
Франка, УАД та НЛТУ України.
Напружена боротьба тривала
впродовж двох днів змагань, трійка

лідерів у загальнокомандному заліку склалася така: I місце ― Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького (326 очок),
II місце ― ЛДУФК (308 очок), ІІІ
місце ― Львівська політехніка (304
очки).
Переможців та призерів змагань
нагороджено грамотами організаторів ― Львівського облвідділення
Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України та Львівського
обласного СТС „Гарт“.
Універсіада Львівщини з бадмінтону завершилася сенсаційною перемогою студентів ЛНУ ім.
І.Франка. У змаганнях взяли участь
команди 5 вишів: Львівської політехніки, Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, Львівського національного

аграрного університету, ЛДУФК та
ЛНУ ім. Івана Франка.
Студенти змагалися в особистих
(жінки, чоловіки), парних та командних видах. За результатами змагань
у командному заліку перше місце
сенсаційно посіли спортсмени ЛНУ
ім. І. Франка, набравши 536 очок,
друге, поступившись переможцю
лише 2-ма очками, ― студенти ЛДУФК з сумою 534 очки, на третьому
місці ― збірна команда ЛНМУ ім.
Д. Галицького, яка набрала 450 очок.
Переможців та призерів змагань
нагороджено грамотами, а за підсумками змагань буде сформовано студентську збірну області, яка
представить Львівщину на Студентських спортивних іграх.
Підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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НОВИНКИ
Й. М. Петрович, І. І. Новаківський.
Управління інноваційними проектами
Навчальний посібник. –
2016. – 316 с.
ISBN 978-617-607-900-2
Які сучасні тенденції в розвитку управління інноваційними проектами і
програмами можуть допомогти у формуванні
конкурентних переваг підприємства та як застосовувати передові технології – на ці запитання можна знайти відповіді на сторінках
навчального посібника. Структура посібника
узгоджена з викладенням основ проектного
менеджменту, сформованих у міжнародних
документах PMBoK. Рекомендовано для вивчення навчальної дисципліни „Управління інноваційними проектами“ студентам спеціальності „Менеджмент інноваційної діяльності“.
Я. М. Гумницький, І. М. Петрушка.
Інженерна екологія: Загальний курс. Частина 2
Навчальний посібник. –
2016. – 348 с.
ISBN 978-617-607-908-8
Наведено одинарні процеси природоохоронних технологій, в основу
яких покладено дифузійні, хімічні та біологічні методи. Подано характеристику хімічних
та біологічних процесів на основі рівноваги та
кінетики. Розглянуто основи подрібнення та
сортування твердих матеріалів. Розгляд цих
процесів ґрунтується на загальних законах
збереження, рівноваги та перенесення.
Для студентів напряму „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування“.
Уклали І. М. Байбакова,
О. Л. Гасько, В. А. Дмитрук,
Г. О. Мазяр.
Museology. Libraries.
Archives (Readings
for Extra-Curriculum
Activities and Self-Guided
Studies) / Музейна справа. Бібліотеки. Архіви
Навчальний посібник. – 2016. – 68 с.
ISBN 978-617-607-864-7
Тематика навчального посібника – це позааудиторна діяльність та самостійна робота
студентів напряму „Музейна справа“ та суміжних дисциплін. Посібник допоможе краще
опрацювати укладені автентичні матеріали
інтернет-ресурсів.
Більше інформації на сайті
http://vlp.com.ua/
У книгарнях діє дисконтна програма „Книжкова скарбничка“

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

Примітка: непряма реклама,
ювілейні та інші статті на замов
лення — 50% від тарифів.

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника
редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
диплом ВК № 26100137, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рибачука Андрія Юрійовича;
диплом 13ВЕ № 006633, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бутима Віктора Миколайовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Романів Тетяни Миронівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Раделицької Тетяни Романівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кузик Ірини Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Колачко Христини Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Стась Лілії Богданівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Маценко Ольги Олександрівни;

Колектив кафедри обчислювальної
математики та програмування ІМФН
Львівської політехніки висловлює
щире співчуття старшому викладачеві
кафедри Надії Миколаївні Гоблик з
приводу втрати найріднішої людини —
матері.

студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Фізер Любові Віталіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Прокіпчук Юлії Романівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Стабровського Олексія Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Матвійчук Анастасії Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Грицевич Катерини Степанівни;
студентський квиток № 10317838, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Яремчука Дмитрія Валерійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Шиманської Соломії Ярославівни;
залікову книжку № 1205541, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кузняка Михайла Йосифовича;
студентський квиток № 10317255, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сиченко Анастасії Сергіївни.

Колектив кафедри філософії
ІГСН Львівської політехніки
висловлює щирі співчуття
доценту Наталії Ярополківні
Саноцькій з приводу втрати
сестри —
Олесі.
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вітаємо!

Нагорода — „За досягнення
в аматорському мистецтві“

Вітаємо директора Народного дому „Просвіта“ Львівської політехніки, заслуженого працівника культури України, відмінника освіти
Степана Шалату зі ще однією відзнакою — Почесним знаком ФПУ
„За досягнення в аматорському мистецтві“!

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
5 травня — „Сільська честь“ . 18.00.
6 травня — „Жізель“ (балет). 18.00.
8 травня — „Трубадур“ (опера). 18.00.
12 травня — „Наталка Полтавка“ (опера,
прем’єра). 18.00.
14, 18 травня — „Циганський барон“
(оперета). 18.00.
15 травня — „Любовний напій“. 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
4 травня — „Сто тисяч“. 18.00.
5 травня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
7 травня — „Останній гречкосій“. 18.00.
8 травня — „Шаріка“. 18.00.
11 травня — „Циліндр“. 18.00.
12 травня — „Голий король“ (прем’єра).
18.00.
15 травня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.
18 травня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Леся Курбаса
3, 18 травня — „Ножі в курях, або Спадок
мірошника“. 19.00.
8, 11, 13, 14 травня — „Раптом минулого
літа“ (прем’єра). 19.00.
15 травня — „12 ніч“. 19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
13 травня — „Він, вона, вікно, покійник“.
19.00.
15 травня — „Він, вона, вікно, покійник“.
18.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
5 травня — „Провина“. 19.00.
6 травня — „Баба Пріся“. 19.00.
8 травня — „Слава героям“. 18.00.
15 травня — „Білосніжка“ (прем’єра). 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
28 квітня — „Оскар…“. 18.00.

До уваги передплатників тижневика
„Аудиторія“!
У зв’язку з літніми канікулами і відпускним періодом в університеті у першому півріччі 2016 року число 20 вийде 23 червня, в
другому півріччі спарені числа 21 – 22 вийдуть 1 липня, а число 23
вийде 31 серпня.

Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення
•	комерційного характеру: до 30 слів —
70,00 грн.; від 30 до 60 слів — 140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
• про загублені документи —
20,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість.
Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
e-mail: info@polynet.lviv.ua,
audytoriya@gmail.com

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 3,26
2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 160640
154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК
ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Дмитра
Ірини МАРТИН.
ГРИГОРЧАКА.
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„АУДИТОРІЯ“
завжди зі мною
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