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12 — 15 травня: Земля обертається
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форум з проблем
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Для чого потрібні музичні вечори?
Впродовж кількох годин послухати найпопулярнішу серед
молоді музику всіх часів і
народів можна було всередині
минулого тижня на Акустичному вечорі ІАРХ, який організували студенти-архітектори.
Ідея цього заходу зародилася
чотири роки тому і вже третій
рік поспіль успішно збирає
наймузичніших політехніків.
— До проведення таких вечорів
спонукнула традиція студентів-архітекторів у гуртожитку
збиратися на сходах, у коридорах і разом співати. Завжди хотілося захопити цією
атмосферою іншу молодь. Так
з’явилася думка об’єднати всіх
музикантів і співаків у величезну компанію акустичного
вечора, — розповіла співорганізатор заходу четвертокурсниця ІАРХ Юля Антонюк.
Учасниками можуть бути всі
охочі, незалежно від курсу, інституту чи навчального закладу. Головне, — пройти кастинг,
на якому організатори обирають найцікавіших виконавців,
оскільки виступити всі охочі
просто не матимуть часової
можливості. Бо й справді,
охочих поспівати перед вдячною публікою, яка емоційно
плескала, підтанцьовувала і
голосно підспівувала, було
надзвичайно багато.
— Цього року в нас є студенти,
випускники, аспіранти і навіть
викладачі. Щороку кількість
охочих виступити збільшується, — додала ще одна організаторка вечора Настя Зарічна.
— Робимо акцент саме на
каверах, бо хочемо створити
атмосферу компанії, де кожен
може підспівувати, підтанцьовувати. Є кілька людей, які пишуть власні пісні, тож і вони
мають можливість показати
свою творчість на загал.
Також цей вечір — можливість
музикантам-аматорам перезнайомитися. Як наголосили організатори, після такого
заходу часто зароджуються
нові гурти чи переформатовуються вже існуючі, і навіть
створюються музичні сім’ї.

Андрій Коник, студент четвертого курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Почути живий звук і показати себе“
Такі вечори — це прекрасна можливість для молоді почути живий
звук, зрозуміти, що, те, що відбувається тут і зараз насправді щире.
Тому треба більше таких заходів. Я виконую кавери пісень, які мені
подобаються та маю і власні зарисовки. Музика для мене — це задоволення. Пробую розвиватися, виступаю сам та разом із друзями.
Анна Боршовська, студентка першого курсу факультету
культури та мистецтв Львівського національного
університету ім. І. Франка:

„Це ще один етап моєї творчості“
Для мене це шанс розвиватися. Я часто беру участь у різних
вечорах, шоу, зокрема тричі була учасницею „Х-фактора“, щоправда не досягала бажаного результату. Завдяки таким вечорам
забуваю про різні невдачі, беру себе в руки і рухаюся далі. Мій
критерій якісної музики — це пісні, які мають глибокий зміст і сенс. Хоча для
когось, можливо, слова не мають значення, а головне — „подвіжувати“.
Павло Білик, студент четвертого курсу Інституту
архітектури:

„Сюди приходять найкращі“
Великий плюс мати в університеті такі заходи. Передовсім це
можливість різним виконавцям показати себе. Є молодь, яка й
не пише музику, та добре виконує відомі пісні, додаючи щось
власне, і це теж цінне. Крім цього, є багато молодих виконавців,
які самі творять, тож для них такий акустичний вечір, — можливість поділитися своїми думками з іншими. Організатори піклуються, щоб
була якісна апаратура, проводять кастинги, тож гості насолоджуються кращими
виконаннями. Я змалку займаюся музикою. Інколи для мене це хобі, а інколи —
можливість поринути у свій внутрішній світ. Деколи навіть хочеться кинути все
і цілеспрямовано займатися лише музикою. Та, думаю, якщо це стане для мене
засобом заробітку, то втратиться духовний зміст.
Юля Шпилюк, випускниця Інституту будівництва та інженерії
довкілля:

„Можливість творити майбутнє“
Мені здається, що найважливіше тут є те, що люди, окрім пар,
різних занять, мають змогу показати свою творчість. У нашому
університеті є дуже багато справді сильних виконавців. Тож,
думаю, ці вечори потрібні частіше, ніж раз на рік і безумовно
треба розширювати формат, проводити їх у кожному інституті. Вважаю, що всі люди, які прийшли сюди — це добрі музиканти. Щороку
бачу, як вони виростають у музичному плані. Це майбутнє української музики.
Для мене участь тут — можливість поділитися своєю творчістю, зустрітися
з друзями, а після вечора обговори всі деталі, щоб цей проект ставав щораз
кращий. Я постійно виступаю зі своїми творами. Була учасницею конкурсу
„Червона рута“, зараз прагну виступити на „Голосі країни“. Для мене музика
— це життя.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

ч. 15 [2935]
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круглий стіл

Інтелект як капітал України
к зробити інтелект ресурсом для розвитку України?“
— на цю тему у Львові міркували
13 травня. У відкритій дискусії,
яку організували Представництво Євросоюзу в Україні й
Інформаційний центр ЄС при
ЛНУ ім. І. Франка, участь узяв
проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародних
зв’язків Львівської політехніки
Юрій Рашкевич.

Професор Юрій Рашкевич виступив як експерт у сфері реформування вищої освіти України та координатор програм Tempus, Erasmus+.
Говорив про інтеграцію України з
освітнім і науковим простором Євросоюзу: можливості для академічної мобільності, які відкривають
програми ЄС, використання досвіду
іноземних партнерів для реформування галузі вищої освіти в Україні,
забезпечення високої якості освіти.
Як зауважив спікер, перше десятиліття від часу приєднання України
до Болонського процесу в середині
2000-х було „недобрими роками“ (під
слоганами реформ намагалися встановити ручне керування освітньою
галуззю), але за останні 2 – 3 роки
процес пішов дещо по-іншому. До
прикладу, ЗУ „Про вищу освіту“ дає
вишам реальну автономію, передовсім академічну.
Поштовхами до позитивних змін
координатор програми Еразмус+ в

| Світлина Ірини Шутки
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ЛНУ ім. І. Франка Оксана Краєвська
назвала, крім Еразмус+, Угоду про
асоціацію між Україною та ЄС, „Горизонт-2020“. Чи не всі українські
університети задіяні в міжнародних
консорціумах, кількість учасників
академмобільності зростає (в Європі
відзначають високий рівень наших
студентів), а приїзд в Україну іноземних спудеїв (20% за програмою Еразмус+) стимулює наші виші напрацьовувати англомовні навчальні курси.
Зрозуміло, формувати інтелектуальні навички важливо, починаючи
зі школи. Але проблема середньої
освіти може бути вирішена тільки
через зміну вчителя. Людський елемент — визначальний, наголосила Лілія Боровець, співзасновниця
Центру інноваційної освіти „Про.
Світ“, платформи GoFundEd.
Всі зміни реального світу починаються у голові, акцентували учасники зустрічі. Найважливіше нині
для українців, вважають, формувати

критичне мислення, постійно вчитися, дослухатися до молоді („чути
молоде покоління, дивитися, як воно
підходить до оволодіння знаннями“),
популяризувати освіту й підприємництво, зокрема самозайнятість.
Розвинені soft skills (тобто загальні компетентності у комунікації,
командотворенні тощо), критичне
мислення, системність у вирішенні
проблем, креативність, знання мов
— без цього на професійний успіх, за
прогнозами аналітиків, у найближчі
10-ліття сподіватись не варто.
Розвиток інтелектуальних навиків, свободи, діалогу — шлях до
творення конкурентоспроможної
України. Експерти бачать у країні позитивні тенденції в розвитку
інтелектуального потенціалу, але
це — складний і тривалий процес.
І, звичайно, спільна справа — університету та школи, влади і бізнесу,
громадського сектора.
Ірина ШУТКА

спільна справа

Конференція трудового колективу

Н

априкінці квітня у Політехніці відбулася конференція трудового колективу, на
якій адміністрація і працівники університету обговорили актуальні питання.

Розпочали захід із вшанування пам’яті постраждалих унаслідок аварії на
ЧАЕС, від часу якої минуло
30 років. На порядку денному була низка питань:
виконання Колективного
договору за 2014 – 15 рр. і
внесення змін і доповнень
до тексту договору та про-

довження терміну його дії,
розгляд проектів Статуту і
Правил внутрішнього розпорядку університету, а
ще довибори членів Вченої
ради (обрано десять осіб).
Нову редакцію Статуту
Політехніки — документа,
що регламентує діяльність
університету, — делегатам

конференції представив
перший проректор вишу
Володимир Павлиш. Необхідність оновлення тексту
Статуту пов’язана із законодавчими змінами, зокрема
ЗУ „Про вищу освіту“; воно
заторкнуло всі розділи документа (чимало стосується
автономії вишу, до прикла-

ду, прописано його право на
самостійне запровадження
спеціалізацій, визначення
їхнього змісту і програми
навчальних дисциплін, відкриття у банках поточних і
депозитних рахунків).
Про виконання Колективного договору і внесення змін у документ доповідав голова профспілки
Закінчення на 5 с. m
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міжнародний форум

Співпраця України й Польщі на шляху
до євроінтеграції
ІІ Українсько-польському
науковому форумі „Європейська інтеграція та національна
ідентичність: інституційний та
ціннісний виміри“ взяли участь
науковці Інституту гуманітарних та соціальних наук, нардеп
Оксана Юринець, представники
місцевих рад, працівники МІОКу,
делегація з Вармінсько-Мазурського воєводства на чолі
з віце-маршалком Мироном
Сичем, представники Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету
Ольштина, зокрема його директор Аркадіуш Жуковський,
а також радник польського
посольства Рафал Вольський.

Під час круглого столу „Етнічні
та національні меншини України і
Польщі“ говорили про нацменшини як чинник політики країни проживання та країни походження,
проблеми і перспективи розвитку
національних меншин Західного
регіону України, про діяльність
меншин у Польщі загалом та зокрема у Вармінсько-Мазуровському воєводстві. Також і йшлося про

| Світлина Ірини Мартин
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міжетнічний діалог в Україні. Учасниками круглого столу, були радники сейму Вармінсько-Мазурського
воєводства та депутати місцевих
рад Львова.
На форумі працювали чотири секції: „Інституційні основи європейської інтеграції“, „Європейська ідентичність та інтеграційні процеси в ЄС“
(проблеми міграції зокрема), „Тенденції зовнішньої та безпекової політики
ЄС у сучасних геополітичних реаліях“,
„Інституційний розвиток громад:
практичні аспекти та виклики“.
За словами голови оргкомітету
форуму, доцента кафедри політології
та міжнародних відносин Олександра

круглий стіл

Якісні фахівці 					
з публічного управління 		
та адміністрування — на часі

П

ід час обговорення перспектив публічного управління
та адміністрування у сфері економічної конкуренції відбулося
скайп-спілкування з народним депутатом Любомиром
Зубачем, який вивчає питання
державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування.

На засіданні круглого столу йшлося про децентралізацію, сприйняття громадськістю й управлінцями
того, як вона повинна відбуватися.

Значну увагу учасники зібрання приділили обговоренню питання, яким
на сьогодні повинен бути управлінець, адже захід цей приурочений 10-річчю підготовки фахівців
з управління у сфері економічної
конкуренції на базі кафедри теоретичної та прикладної економіки.
Дискусію присутніх викликала репліка начальника управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міськради Ольги
Сивак про те, що випускники вишів
приходять на роботу без відповідної
підготовки і їм доводиться багато

Горбача, проведення таких заходів
— це спільна ідея ІГСН та Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині.
У своїй співпраці обидві інституції
вирішили виходити за рамки навчальної й обговорювати проблеми,
актуальні для обох держав, почергово
проводячи наукові форуми.
У прийнятій резолюції визначено
план роботи на наступний рік, а також конкретні рекомендації владі —
визначені ключові проблеми і пропозиції щодо шляхів їхніх подолань,
адже попереду ще багато роботи.
Ірина МАРТИН
знань набувати вже безпосередньо
на практиці.
Заступник голови Облдержадміністрації Юрій Підлісний наголосив
на важливості конкурентного середовища у сфері публічного адміністрування, а також запропонував
студентам Політехніки стажуватися
в органах влади. На важливості питання адміністративно-територіальної реформи наголосив заступник голови Обласної ради Володимир Гірняк.
Учасники круглого столу говорили про вимоги суспільства до держслужбовця, проблеми формування та
реалізації кадрової політики органів
влади, місцевого самоврядування,
контрольно-наглядових органів.
Організатор заходу — кафедра
теоретичної і прикладної економіки
Інституту адміністрування та післядипломної освіти.
Ірина МАРТИН
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Конференція трудового колективу
працівників Політехніки
Володимир Гайдук. Серед найактуальнішого:
надбавки (їх вирішили
залишити на рівні до 40%
від посадового окладу),
доплати, забезпечення
спецодягом і спецхарчуванням (не лише науковців, а й допоміжний персонал ІХХТ). Доплати і
пільги будуть виплачувати
лише у випадку економії
фонду заробітної плати,
зазначив ректор університету Юрій Бобало.
Політехніки
не
вдоволені тим, що на
цей літній сезон замало
пільгових путівок (викладач
може поїхати на відпочинок
лише у липні — до половини
серпня). Як пояснює
Володимир Григорович,
кількість путівок обмежена,
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m Закінчення. Початок на 3 с.

50% йде студентам (у яких
„забрали“ базу в Алушті), а
охочих поїхати стає більше.
Пільгові путівки політехніки (також їхні діти) можуть
отримати за рахунок економії фонду заробітної плати.
Для працівників вишу це –
50% вартості путівки, вигідно брати путівку і на сім’ю,
а для дітей із багатодітних
сімей, напівсиріт, інших
категорій вона безплатна.

Ще одне актуальне
питання – житлове.
Інвестор, який будує
житлові будинки на
ділянках, що належать
Політехніці (у студмістечку), виділив для
університету 7 квартир
(це один із варіантів
компенсації вартості
ділянки). При Політехніці
планують
створити
житловий кооператив,

один, нагадаємо, вже
діє. Певні перспективи
відкриває й ділянка
на вулиці Михайла
Старицького, яку виділено
університету.
– Зрозуміло, що багато
пунктів, які внесені в Колективний договір, пов’язані з грошима. Мусимо
діяти в межах коштів, які
маємо. Зароблене на платному навчанні витрачаємо з користю: очевидним
є покращення матеріальної бази Політехніки, ремонти (на 30 – 40 млн. в
рік), багато зроблено на
базах відпочинку. Понад
2% від фонду заробітної
плати (хоч законодавчо
встановлено не менше 2%)
витрачаємо на поліпшення
умов і охорону праці, —
додав В. Гайдук.
Ірина ШУТКА

вручення дипломів

„Ви — вільні, але вчитися не припиняйте“
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квітня в Інституті адміністрування та післядипломної освіти
Львівської політехніки випускникам урочисто вручили дипломи. Серед них — і журналістка, заступник редактора тижневика
„Аудиторія“ Наталія Павлишин, тож — щиро вітаємо її: хай нові знання відкривають нові можливості
— До сьогодні перед вами
ставили завдання. Тепер Ви —
люди вільні і можете користуватися цією свободою. Але не забувайте, що треба розвиватися.
Щоб стати великим українцем,
потрібно ставити перед собою
цілі, обрати свій напрям, а, якщо
зрозуміли, що помилися, — змінити шлях, — з такими словами
до молодих людей звернувся завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Політехніки професор
Назарій Подольчак.
Випускників привітало керівництво університету й інституту: проректор Олег Давид-

чак, директор ІАПО Віктор Яськов,
Василь Якубенко, який донедавна
очолював цей ННІ, а також заступниця завідувача кафедри технологій
управління Галина Лучко. Всі вони
бажали випускникам знайти гідне,
з достойною заробітною платою і
відповідне до бажання місце праці й
ніколи не зупинятися на шляху навчання і саморозвитку.
Староста групи УПП-21м Андрій
Коновал узяв слово від випускників.
Загалом дипломи магістрів за спеціальністю „Управління проектами“
отримали 27 осіб (4 з відзнакою), за
спеціальністю „Управління фінансово-економічною безпекою“ — 32 (10
— „червоні“), а от за спеціальністю
„Якість, стандартизація та сертифікація“ випустилось 7 спеціалістів (4
з відзнакою) і 12 магістрів (з них 5
мають дипломи з відзнакою).
Ірина ШУТКА
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круглий стіл

а кафедрі цивільного права
та процесу ІНПП 12 травня
відбувся круглий стіл на тему:
„Стратегія екологічної безпеки
України: соціально-економічний та правовий вибір“.

В його роботі, який мав на меті
поєднати теоретичні напрацювання
науковців кафедри, інших навчальних закладів, наукових установ та
організацій Львівщини, взяло участь
понад 80 осіб, серед них — більше
половини студентів третіх-п’ятих
курсів (тези доповідей надруковані
у збірнику матеріалів). Відкрив захід
його модератор — завідувач кафедри
цивільного права та процесу доцент
Ігор Паньонко.
Пленарне засідання відкрив начальник управління екології та благоустрою Львівської міської ради
Андрій Галушка. Він відзначив важливість і актуальність проведення такого заходу, а свою доповідь зосередив
на роботі органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення екологічної безпеки і охорони довкілля мі-
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Стратегія екологічної безпеки України
Н

ста. В центрі уваги інших доповідачів
були окремі аспекти інформаційного
забезпечення природокористування,
охорона довкілля під час збройних
конфліктів, правові засади вирішення екологічних проблем Донбасу, соціально-економічні та правові засади
функціонування біосферного резервату „Розточчя“, організаційно-правове забезпечення екології тощо.
Під час роботи круглого столу
працювало три секції. У двох із них
теоретики і практики поділилися досвідом стосовно правових, соціаль-

но-економічних основ екологічної
безпеки й обговорили проблеми і
перспективи формування її стратегії. На третій секції студенти говорили про організаційно-правове
забезпечення екологічної безпеки
у країні і в місті, поділилися своїми
науковими здобутками.
Учасники круглого столу ухвалили
резолюцію, яку скерують в органи місцевого самоврядування й відповідний
комітет Верховної Ради України.
Катерина ГРЕЧИН

олімпіада

Перемогу здобули найкращі

У
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Львівській політехніці 27 – 29 квітня на базі кафедри деталей
машин Інституту інженерної механіки та транспорту пройшов II
етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
„Деталі машин та основи конструювання“.

Олімпіада, в якій взяли участь 36
студентів третіх курсів зі Львова,
Харкова, Миколаєва, Одеси, Луцька,
Запоріжжя, Києва, Ніжина, Полтави
і Сум, проходила у два тури. У першому турі її учасники робили роз-

рахунки деталей
машин, у другому — конструювали їх складальні одиниці.
За оцінкою
журі,
перше
місце здобув,
набравши найбільше балів,
Богдан Коцький (Львівська
політехніка).
Друге місце розділили Юрій Брошук (Національний університет
водного господарства та природокористування) й Іван Фасольник
(Львівський національний аграрний
університет). На третьому місці —

Нестор-Тарас Великий (Львівська
політехніка), Володимир Романчук
(Українська академія друкарства) та
Сергій Кудін (Сумський державний
університет).
Заохочувальні дипломи за різними номінаціями отримали: „За оригінальність“ —Дмитро Заруба (Полтавський національний технічний
університет ім. Ю. Кондратюка),
Владислав Андрусишин (Сумський
державний університет), Ігор Харченко (Національний університет
біоресурсів і природокористування); „За нестандартність“ — Назарій Сокіл (Львівська політехніка),
Іван Тарнавський (Львівський національний аграрний університет)
та Олександр Стасишин (Українська
академія друкарства).
Всі учасники отримали сертифікати про участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни „Деталі машин
та основи конструювання“.
Катерина ГРЕЧИН
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„Архітектор повинен
мати свою думку і вміти
переконувати інших“

Пріоритети діяльності МОН на
2016 рік. Їх громадськості представила очільниця МОН Лілія Гриневич. У галузі вищої освіти й науки
це — дальша імплементація ЗУ
„Про вищу освіту“ і впровадження
нових стандартів змісту вищої
освіти; проведення аудиту науково-інноваційної системи України в рамках „Горизонту 2020“. У
МОН готові також обговорити з
громадськістю пропозиції щодо
удосконалення нового переліку
спеціальностей.

Н

априкінці квітня студенти Інституту архітектури
Львівської політехніки зустрілись із головним архітектором
Львова, начальником управління архітектури департаменту
містобудування Львівської міськради Юліаном Чаплінським.
Хоча зустріч запланували аж на
17-ту, аудиторія була повнісінька. Захід відбувся у рамках проекту „Фасад“ і, як сподіваються
його ініціатори, він стане першою ластівкою циклу зустрічей
із практиками у галузі архітектури та дизайну.

Гість розповів про актуальні для
Львова проекти й ідеї. Це, до прикладу, бібліотека кампусу УКУ, ревалоризація „Фабрики повидла“ (що має
стати багатофункційним культурним
центром). Йшлося і про ідеї перетворити трамвайне депо, що на перетині
Вітовського, Героїв Майдану, Сахарова, в інтелектуальний хаб, а також
часткове відновлення водойми на
місці Пелчинського ставу (при вході
до Парку культури на Вітовського),
якого, відповідно до історичних матеріалів, вже після 1922-го не стало.
Такий проект, за словами архітектора, задовольнив би „спрагу“ Львова,
якому бракує води, а також сприяв
би ревіталізації довколишньої місцевості. Говорили і про співпрацю з
іноземними фахівцями (з Голландії,
Німеччини, Іспанії, Польщі). Спікер
навів цікаві цифри: за 20 років кооперації Політехніки з Віденським
технічним університетом до Австрії
виїхало 40 студентів, які нині живуть
і працюють там.
Як досвідчений архітектор-практик Ю. Чаплінський дав кілька корисних порад майбутнім колегам.
Скажімо, проектуючи, звертати особливу увагу на техніко-економічні
показники (а не думати, як часто
буває, лише про фасади й декори),
не забувати про внутрішній простір
— інтер’єр, меблі, із обов’язковим
врахуванням потреб людей з обмеженими можливостями.

На запитання студента ІАРХ про
недоліки сучасної університетської
підготовки архітекторів гість визначив три речі, яких, на його думку,
не навчають майбутніх зодчих. Це
вміння працювати у команді („якщо
не навчитесь співпрацювати між собою, не зможете співпрацювати ні з
замовниками, ні з інвесторами“, відособленість і самозакоханість архітекторові не на користь), взаємодіяти з інженерами (без неї рішення
проектанта часом просто втрачають
сенс), а також системного підходу
(вивчення історії місця перед проектуванням, мислення у масштабах
не окремої ділянки, а кварталу, мікрорайону, міста). Спікер порадив
студентам „багато вчитися, бо архітектура дуже стрімко змінюється“ і
наголосив, що „архітектор повинен
мати свою думку і вміти переконувати інших, обґрунтовувати свою
позицію“.
Як розповіла Наталія Волошко,
студентка першого курсу і член профбюро ІАРХ, задум проекту належить Христині Паньків, депутатові
ЛМР. За словами Наталі, у планах
— періодичні зустрічі з відомими
фахівцями (українськими і, сподіваються, іноземними), які можуть
поділитись зі студентами практичним досвідом, знаннями про новації
й актуальні тенденції у світі архітектури.
Ірина ШУТКА

Політехнік — у структурах
Eurodoc. У квітні на пленарних
зборах Європейської ради аспірантів і молодих учених (Eurodoc),
у яких взяла участь делегація
Ради молодих учених при МОН,
Олександра Березка (голова РМВ
Політехніки) обрали на позицію
веб-майстра; Ірина Дегтярьова
й Юлія Овчиннікова з РМВ при
МОН увійшли до інших структур
Eurodoc.
Серед переможців VІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу ім. Т. Шевченка — політехніки. Це Наталія Козак з ІКНІ,
яка виборола диплом ІІІ ступеня
серед студентів вишів IІІ – IV рівнів акредитації, а також семикласниця Катерина Пашкевич з Академічної гімназії (2 місце) і Віталій
Дубан із Автодорожнього коледжу
(3 місце).
Політехніки — на конкурсі молодих архітекторів CANactions.
Він відбувся в рамках фестивалю
CANactions 2016. У 10-ці найкращих
— Ганна Кінаш із проектом „Центр
фізичної та психічної реабілітації для воїнів Української армії“,
Марія Яструбчак („Формування архітектури „Дитячого містечка“ для
осиротілих в результаті військових конфліктів“), Сергій Торбінов
(„Павільйон для моделі міста“).
21 травня — презентація програми
Інтернет речей у Політехніці.
Захід відбудеться у головному
корпусі в 217-ій аудиторії об 11.00.
Розкажуть про пілотну в Україні бакалаврську програму з IoT,
її переваги (як-ось професійна
англійська), створення „розумних
речей“; можна буде протестувати
кавову машину Barista, прилад Life
Wire тощо.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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люди університету

Космос, що притягує до себе
Д
Народилася в прегарному Рогатині. Любить поезію, літературу,
цікавиться малярством, музикою,
завжди у курсі подій українців за
кордоном, сама не раз брала участь
у тих заходах і одразу ж розповідала про них через Фейсбук, додаючи чимало світлин. Тонко відчуває
природу. Радіє успіхам своїх дітей,
обожнює внуків. Здавалося б, при
такій поетичній натурі мала би стати чистим гуманітарієм. Однак обрала фізичний факультет Франкового університету зі спеціальності
„Астрофізика“, захопилася своїм
фахом і легко ввійшла у студентську науку, тим паче, що мала таких
покровителів-астрофізиків як науковий керівник, доцент фізичного
факультету Богдан Бабій і його вихованці, в яких свого часу був куратором групи, — Юрій Рудавський
та Іван Вакарчук. У такій компанії
вони часто зустрічалися у квартирі
Богдана Теофільовича (інваліда з дитинства), розмовляли, дискутували,
сперечалися з наукових питань, що
стосувалися досліджень фізики Сонця. Згодом, уже після смерті Богдана
Бабія, його послідовникам вдалося
створити кафедру астрофізики, де
Любов Миколаївна почала свою педагогічну діяльність. Відтак, наукові
дослідження плавно перейшли у сонячно-земні зв’язки: досліджувала
іоносферу Землі під впливом проявів
активності на Сонці, що також свого роду було творчим „зануренням“
у небесну стихію.
Запитую у Любові Миколаївни,
якою є сфера її нинішніх наукових досліджень?
— Коли в 2002 році мене „переманив“ в Інститут геодезії тодішній
ректор Політехніки Юрій Рудавський, то ми з колегами Федором
Заблоцьким та Яромирою Костецькою почали наукові дослідження
Космічної погоди. Це була зовсім
нова для мене проблематика (нині
працюю над докторською дисертацією). До того ж, в Політехніці є
лабораторія космічних досліджень
(я так її називаю) — перманентна

| Світлина Катерини Гречин

оцент кафедри вищої геодезії та астрономії ІГДГ Любов Янків-Вітковська спільно зі своїми колегами нині інтенсивно досліджує
Космічну погоду. Наукові дослідження для неї є не лише роботою, а й
хобі, що приносить найбільше задоволення.

GPS-станція, яка дозволяє займатися такими дослідженнями, а за допомогою GNNS-спостережень вивчати
фізичні параметри атмосфери.
— Що Вас більше приваблює: викладацька чи наукова робота?
— Свого часу переважала наукова
робота, потім викладацька, а тепер
це 50 на 50. Був період, коли рівень
знань студентів і їхнє бажання вчитися були не дуже високі і мені стало нецікаво з ними працювати. Тоді
мене врятував ректор Юрій Бобало,
який запропонував перейти в докторантуру. Коли ж знову повернулася
на викладацьку роботу, побачила
перед собою зовсім інших студентів:
креативних, охочих до пізнання нового. Мене це захопило, захотілося
дати їм якнайбільше знань та різної
інформації. До того ж бачу конкретний результат своєї викладацької роботи. Стосовно науки, то мені дуже
посприяла чоловікова дипломатична
робота. Я мала можливість пройти
стажування у Латвійському технічному університеті й тричі — у Центрі космічних досліджень Польської
Академії Наук. Ознайомившись з
досвідом роботи науковців усього
світу, з Європейською космічною
агенцією, зрозуміла, що наша наукова школа не гірша, ніж у них.

— Як Ви почувалися в ролі дружини
дипломата?
— Це були обов’язки, до яких я
спеціально не готувалася, тому їх
брало на себе Міністерство закордонних справ, адже часто дружина
посла мала виконувати ще й певні
функції. Як це було, зокрема, у Латвії, де чоловік якийсь час працював
Надзвичайним і Повноважним Послом України, чи коли працював
Генеральним консулом України в
Ґданську. Це були непрості роки,
адже Україна вже пережила перший
і другий Майдани. За кордоном у нас
були і друзі, і недруги. Мені ж хотілося, щоб латвійці і поляки через
мене краще пізнали Україну. А ще
підтримувала зв’язки з діаспорою.
Це був дуже особливий період у моєму житті, яким я загалом задоволена.
— Ви очолюєте Львівське астрономічне товариство…
— Його ми створили з моїми однодумцями з кафедри астрофізики
1998 року, бо хотіли розповсюджувати і популяризувати знання про
астрономію і космос. Відомо ж, що
кожна громадська організація має
свій пік, а потім занепад. Саме в
другий пік мені доручили очолити
товариство. Нині в ньому залишилися справжні астрономолюби. А
ще готуємо собі розумних студентів
змалечку: організовуємо в Політехніці спільно з колегами і студентами
майстер-класи з астрономії для дітей
5 – 10 років, куди приходять і діточки
наших співробітників. На Фейсбуці
маємо свою сторінку, через яку набираємо охочих. 13 травня брали участь
у дитячому книжковому форумі, де
проводили майстер-класи з астрономії. Наприкінці травня розпочнемо
вечірні майстер-класи для тих, кому
за 35, і хто хоче більше дізнатися про
астрономію і космос. Будемо вчити їх
„бачити“ небо, розуміти його, адже
там є аж 88 сузір’їв зі своїми зірками,
галактиками, різними скупченнями,
туманностями… На небі і вдень, і
вночі все дуже красиве. Небо манить,
підтримує, підбадьорює, має цікаві
легенди і міфи, в яких добро завжди
перемагає зло. Ну а ми, земляни, маємо робити все, щоб не засмічувати
Космос, а берегти його.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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Історії сучасної війни з перших уст
П
ро війну і долі воїнів написав
волонтер, журналіст Юрій Скобало в книзі „Війна не поставила нас
на коліна“. У виданні зібрав 67 оповідань-інтерв’ю про героїв сьогодення,
які пройшли Зеленопілля, Іловайськ,
Луганський аеропорт, обстоювали
Донецьк, Маріуполь, Дебальцеве,
Щастя, Кримське, Слов’янськ, Станицю Луганську, Мар’їнку, Піски,
Авдіївку… Як зазначив автор, задум
розповісти про долі звичайних людей
із надзвичайною силою духу (бійців
Збройних сил, Нацгвардії, добровольчих батальйонів, медиків) виник,
коли вперше побував у зоні АТО.

Презентація книги відбувалася
в особливій атмосфері, бо прийшли
герої розповідей, дехто з них поранений зі шпиталю, їхні рідні. Говорили про те, як важливо не забути,
що відбувається сьогодні, що саме
завдяки таким книгам суспільство
матиме змогу знати правду про ці
страшні події.

Видання вийшло лімітованим
накладом та, за підтримки небайдужих людей, автор сподівається перевидати книгу. Окрім цього
готує видання про оборону Луганського аеропорту. Тож кожен
небайдужий має можливість допо-

могти популяризувати правдиву
історію з перших уст, можуть долучитися до підтримки видання, звернувшись до автора Юрія Скобала
(https://www.facebook.com/34jur?fref=ts).
Наталія ПАВЛИШИН

Січові стрільці — фундамент
національної армії

Н

априкінці квітня у Львові відбулася презентація праці „Леґіон Українських
січових стрільців: формування, ідея, боротьба“ професора Тернопільського
національного економічного університету Миколи Лазаровича. Особлива ця
книга передовсім тим, що науковець писав її в перервах між боями: понад рік
воював в АТО, куди пішов добровольцем. Тобто автор на власному досвіді відчув, що таке війна, фронтові умови та настрої серед воїнства.
На основі архівних матеріалів учений розглянув причини, передумови і наслідки зародження
українського стрілецького руху в Галичині, проаналізував основні принципи та умови організації
легіону Українських січових стрільців (УСС), його
завдання, особовий склад,
участь у бойових діях, роль
і значення стрілецтва у
Листопадовій революції.
У своїй праці автор
зокрема наголосив, що
Українські січові стрільці
були єдиною українською

національною військовою формацією у складі
австро-угорської армії,
яка виступила проти російської навали. Першим
успіхом легіону УСС стала
перемога на горі Маківка 29 квітня — 3 травня
1915 р., а потім під Болеховом, Галичем, Завадовом,
Семиківцями, на горі Лисоня. Січові стрільці стали фундаментом для створення національної армії,
були першими окремими
українськими частинами
на бойових полях Східної
Європи.

Однин із розділів книги
Микола Лазарович присвятив громадсько-просвітницькій діяльності січовиків. Акцентував зокрема
на тому, як тодішні воїни
в різних куточках України
поширювали українську
пресу, популяризували
українську науку, культуру, слово, пісню, традицію. Він переконаний, що
таку ж діяльність необхідно провадити й зараз, особливо на східних теренах
України, де триває війна.
Наталія ПАВЛИШИН
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Два виміри формування українства

Н

| Світлина Наталії Павлишин

априкінці квітня з нагоди 80-літнього ювілею видатного кінорежисера Юрія Іллєнка у межах авторського проекту Ірини Фаріон „Від
книги до мети“ відбулася зустріч із народним депутатом України Андрієм Іллєнком та народною артисткою України Людмилою Єфименко.
А вже 11 травня до Політехніки завітав доктор філології, архиєпископ
Полтавський і Харківський Ігор Ісіченко зі своїми новими працями.

Спомини про творця
українського кіно
— Наша зустріч — це розмова з
генієм через його тексти. Ми не згадуємо його 80-літній ювілей, а намагаємося своїм життям до нього дорівнятися. Хоча це складно, бо Іллєнко
випереджав час, стираючи стереотипи, плив українським морем, як криголам, — наголосила Ірина Фаріон.
Присутні мали змогу переглянути фільм про життя і творчість українського кінорежисера, сценариста
Юрія Герасимович Іллєнка.
Про роль Іллєнка в своєму житті
розповів і Руслан Кошулинський.
Андрій Іллєнко наголосив, що
батько пішов у політику, оскільки
все його життя так чи інак й було
тією політикою:
— Не в сенсі політики, як професійної діяльності, а в сенсі політики,
як впливу на суспільство, з метою
позитивних змін у цьому суспільстві. Як тільки він почав знімати
українське національне кіно, цензура його знищувала і так він потрапив у політику. Політична діяльність
була логічним етапом розвитку всього його попереднього життя.
Зворушливим був виступ Людмили Єфименко. Актриса ділилася спогадами про чоловіка, наголосивши,
що він був подарунком долі:
— Спочатку я покохала його як
видатного режисера, бо справді

фільм „Білий птах з чорною ознакою“ перевернув все моє життя, пробудив заспаний ген українства. Він
хотів відродити українське кіно, все
робив для того, щоб звільнити український інформаційний простір від
російського, — наголосила дружина
режисера.
На завершення зустрічі Ірина
Фаріон побажала заглиблюватися в
Іллєнка, як в дорогу до самих себе.

Барокова література —
це спосіб заглиблення в
духовність
Зустріч із доктором філології, архиєпископом Полтавським і
Харківським Ігорем Ісіченком та
презентація його нових праць „про
наступність і незнищенність поколінь, про синтез наукового підходу
із релігійним“ стали завершальними
в п’ятому етапі проекту „Від книги —
до мети“. На зустріч також завітав
Преосвященний владика Венедикт
УГКЦ та директор харківського наукового видавництва „Акта“ Галина
Федорець.
— Основна праця, яку презентуємо — „Духовні виміри барокового
тексту“, — найкращий приклад гармонії, заглиблення, ходи по вертикалі, пізнань самих себе. Праці владики
Ігоря — це мандри своїм внутрішнім
світом, що надважливо зараз, коли
ми шукаємо опори деінде, хоча Іван

Франко писав: „щастя у нас самих“.
Друге видання, яке презентуємо,
хочеться читати та перечитувати
— „Києво-Печерський патерик у
літературному процесі кінця XVI –
початку XVIII ст. в Україні“, — наголосила Ірина Фаріон.
— Людина, яка не звикла
напружуватися при читанні, осягати прочитане, приречена на деґрадацію. Наша
спадщина — те, чого бракує
сьогодні, коли ми багато говоримо про європейський
вибір і надіємося на чиюсь
допомогу, забуваючи, що
маємо покладатися на себе,
на власну жертовність і свідомість. Говоримо про європейський вибір як про рух
в іншому напрямку, забуваючи про свою національну
ідентичність, — пояснив потребу цих
видань Ігор Ісіченко.
Без літератури бароко, за словами владики, уявлення українців про
літературний текст буде дуже сухе,
адже вона допомагає побачити багатовимірність мистецтва. „Ця література показує нам, що релігійний
складник не суперечить ані сучасності, ані експериментам у літературі. Ось цей образ вічного майбутнього і складає література бароко“,
— зауважив Ігор Ісіченко.
Учасників розмови цікавило як
же можна духовно об’єднати українське суспільство, на що владика
відповів: „Будь-яка єдність вимагає
відмови від пріоритетів, адже „хто
із нас хоче бути першим, хай буде
останнім, хай буде всім слугою“ —
Євангельська мудрість“. Найважливіше у формуванні свідомості сучасного українця — вміти захищатися
від стереотипів і міфів.
— Ми не можемо змінити минуле, але у наших силах правильно
зрозуміти це минуле, виокремити
у текстах людей, які мають владу
над часом. Це велике щастя мати
у своєму внутрішньому житті людей, яких ти можеш назвати владними. Бажаю вам тих величезних
мандрів бароковою духовною літературою, — завершила зустріч
Ірина Фаріон.
Наталія ПАВЛИШИН
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Правда про так звану „Велику Вітчизняну“
Чи був напад Гітлера
на СРСР
несподіваний?
Цей міф спростовує маршал Радянського Союзу О. Василевський:
„27 травня 1941 р. Генштаб дав
західним прикордонним округам
вказівку про термінове будівництво
польових фронтових командних
пунктів, а 19 червня — вивести на
них фронтові управи Прибалтійського, Західного і Київського особливих військових округів. 12 – 15
червня цим округам було наказано
вивести дивізії, розташовані в глибині округу, ближче до державного
кордону. 19 червня ці округи отримали наказ маскувати аеродроми,
військові частини, парки, склади і
бази й роззосередити літаки на аеродромах“ 1 (переклад — ред.).
„У червні 1941 року в Генштаб від
оперативних відділів західних прикордонних округів і армій надходили
зведення одне від одного тривожніше. Зосередження німецьких військ
біля наших кордонів закінчено. Противник на ряді ділянок кордону почав розбирати встановлену ним раніше дротяну огорожу і розміновувати
смуги на місцевості, явно приготовляючи проходи для своїх військ… О
першій годині ночі на 22 червня нас
(Оперативне управління Генштабу) зобов’язали терміново передати
директиву на адресу командування
Ленінградського, Прибалтійського
особливого, Західного особливого,
Київського особливого і Одеського
округів, отриману від начальника
Генштабу Г. К. Жукова, яку підписав
нарком оборони і сам Жуков.
У директиві йшлося, що впродовж 22 – 23 червня можливий несподіваний напад німецьких військ
на фронтах цих округів. Вказувалося також, що напад може початися з провокаційних диверсій, тому
завдання наших військ — не піддаватися ні на які провокації. Однак
дальше наголошувалося на необхідності округам бути в повній бойовій
готовності…“ 2.
Директива зобов’язувала командувачів військ, пише маршал О. Василевський, у ніч на 22 червня таємПочаток у ч.ч. 13-14.

но зайняти вогневі точки укріплених
районів на державному кордоні; на
світанку роззосередити на польових
аеродромах всю авіацію; замаскувати її, всі частини привести в повну
бойову готовність і т. ін. О 0 год.
30 хв. 22 червня 1941 р. директиву
було надіслано в округи.
Маршал О. Василевський наводить також дані про чисельність
Червоної армії і флоту: на середину
1941 р. вона становила понад 5 млн.
осіб; у травні — червні на рубіж рік
Західна Двіна і Дніпро було перекинуто 19-у, 21-у і 22-у армії з Північно-Кавказького, Приволзького
і Уральського військових округів, а
також 16-у армію із Забайкальського
військового округу.

Чому радянські війська
відступали?
Після того, як Ви, шановний Читачу, дізналися з написаного тут,
що Червона армія мала більше, ніж
німецька, і танків, і літаків, і гармат
та мінометів, і що радянське керівництво, зокрема військове, знало
про підготовку Німеччини до війни,
чи не виникає природне запитання:
то чому ж радянські війська з перших
днів війни відступали? Відповідь
треба шукати в самих військах — і
в радянських, і в німецьких, тобто
в людях. Радянська пропаганда за
всі роки про це ні разу ні словом не
обмовилась. Це було надтаємницею.
Але пояснення напрошується само
собою. Причиною тяжких невдач радянських військ у перші місяці війни
була їхня дуже низька боєздатність,
у радянських солдатів зовсім не було
бойового духу. А якщо сказати простіше: у Червоній армії мало хто хотів воювати.
Більшість радянських військовиків — і кадрових, і мобілізованих
— не хотіли самовіддано захищати
радянський лад, а отже і Радянську
країну. На всіх фронтах німецько-радянської війни рідко хто з радянських солдатів відважувався на
подвиг, більшість думала тільки про
те, як не потрапити під обстріл або
здатися в полон.
А це було нелегко, бо за кожним
бійцем і командиром стежили таємні
працівники НКВД, які були в кожно-

му взводі, і комуністи. До того ж, у
кожний підрозділ, який формувався
здебільшого з українців чи росіян,
присилали вихідців і з інших республік Радянського Союзу, щоб усі
підрозділи були різнонаціональними, щоб там стежили один за одним,
щоб не змовлялися.
Таке плачевне становище з радянськими військами було наслідком
злиденного життя трудящих усього
Радянського Союзу, а особливо робітників і колгоспників України. На
початок війни українці ще пам’ятали
Голодомор 1932 – 1933 років, та й усі
роки опісля було не життя, а напівголодне животіння. Українським
колгоспникам того хліба, що вони
одержували на зароблені важкою
працею від світання до смеркання
трудодні, ледве вистачало до нового року. Українським робітникам
жилося трохи легше (вони „працювали за гроші, а не за трудодні“), на
щоденний хліб їм вистачало грошей.
Але тільки на хліб та овочі, а на щось
до хліба вже ні.
Серед кадрових військових і серед
мобілізованих на війну дуже багато,
мабуть, сотні тисяч, були родичами
тих, кого розкуркулили в період колективізації, забрали все майно, яке
трудівник надбав важкою працею,
або репресували як ворогів народу
в роки, коли лютували органи енкаведе, коли до в’язниці можна було
потрапити за одне-єдине сказане
слово.
О. Василевский. Дело всей жизни, —
М., 1976. — С. 119.
2
О. Василевский. Дело всей жизни, —
М., 1976. — С. 121.
1

Іван ЧЕРНЕНКО,
колишній завідувач редакції
мовного контролю УРЕ,
пенсіонер
Далі буде

Поправка
У чч. 13 – 14 від 28.04 на с. 16 у статті „Правда
про так звану „Велику Вітчизняну““
вкралася технічна помилка. У третій
колонці, 6 рядок знизу слід читати: „трохи
іншу кількість: близько 4 300“. Редакція
перепрошує читачів за неуважність
набирача тексту.
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студентський фестиваль

М

инулого тижня на фестивалі „Весна політехніки“ виступили команди ІНЕМ, ІІМТ та ІБІД.
Читайте, чи здивували вони глядача і чим саме

„Весна“, як травнева погода:
від драми до забави

| Світлина Ірини Шутки

Про те, що ввечері 10
травня хтось когось зрадить, ще з ранку повідомляла афіша ІНЕМ. У темні-

пригадайте кримінальну
драму „Одного разу в Америці“ — уявите картинку на
сцені. Але мова хіба що про
стилістику, сюжетно „Історія єдиної зради“ — цілком

сіньку актову залу глядачі
сходилися на неперевершений вокал третьокурсниці
Юлії Білик. Завісу відкрили:

окремий, авторський продукт економістів, зазначила голова студентського профбюро ІНЕМ Ірина

Майстер-клас від
механіків
11 травня, світлий, по весняному
теплий вечір. Здавалося б, усі мають
радіти, але чому жодної усмішки?
Видно, щось вийшло з ладу в механізмі
гарного настрою. Студенти Інституту інженерної механіки та транспорту взялися перевірити кожну деталь та
усунути несправність.
Катерина Кручиніна та Андрій
Старак, ведучі вечора, перевіряли
механізм особисто. Розпочали з шестерні добра. Вокалістка Ірина Мороз,
жвавою піснею „А я бажаю вам добра“
налаштувала глядачів на позитив.
Свічка надії Анна Сотникова познайомила слухачів з іспанською лірикою.
На диво органічна в образі іспанки дівчина співала й акомпанувала собі на гітарі. А Ксенія Вільшанецька, гвинтик
любові, також у пісні поділилася з глядачами найпотаємнішими почуттями.

Войтович, яка спільно з
Михайлом Петелицьким,
Олександром Куриленком
і Романом Скоробагатим
придумали ідею, концепцію виступу.
Отже: двоє друзів Марті
та Джо — дрібні злодюжки
і шахраї — „влипають“ у
неприємну історію і щоб
повернути борг, мусять
виселити з дому бідну
англійську сім’ю… Згодом
фортуна їм посміхається:
успішний бізнес, великі
гроші, кохання… Але поруч і заздрісники, через що
друзі врешті зраджують
один одного і отримують
відплату від …англійця,
якого колись викинули на
вулицю… Зрада — близької людини, а передовсім
себе і своїх принципів („як
ми могли вигнати дітей на
вулицю?..“) веде до краху,
вивів мораль оповідач (до
речі, дуже хороший опові-

Святослав Половко
не з чуток знає, що таке
баланс — у настроєвому
механізмі він — стабілізатор настрою. Вправно
жонглював різнокольоровими м’ячиками, обручами, публіка ледь
встигала стежити, як
яскраві предмети підносяться до стелі й за мить
повертаються до його
рук. Раз-по-раз перехоплювало подих від карколомних стрибків фріранера Миколи Рудака.
Рушійна сила —
усмішка, що її образ втілила Богдана Чудійович,
активізувала механізм, а
десятки усмішок у залі довели — поламку усунуто. Фінальну пісню виконували разом артисти та глядачі.
Музика, мерехтіння барв, бурхливі

дач) Роман Скоробагатий. А
вже згадуваним Михайлові
та Сашкові вдалося переконливо і харизматично
втілити образи головних
героїв.
Цілісний, із продуманою і рівно витриманою
стилістикою (мова, декорації, одяг), виступ — результат двомісячної роботи.
Музичні номери — різножанрові, добрі, всі (крім
танго) зроблені власними
силами. Студенти із різних
потоків і груп непогано
станцювались для „Весни“. Цікаво, що більшість
— новачки. Багато хто,
каже Ірина, вигулькнув на
„Дебюті першокурсника“.
Хоча „Історія єдиної зради“
закінчилась трагічно, але,
насмілимося припустити,
для ІНЕМу на цій „Весні“
епілог до драми може бути
куди щасливіший.
Ірина ШУТКА

| Світлина Ксені Янко

Відмінна зрада

аплодисменти! Чого ще треба, аби радіти життю?
Ксеня ЯНКО,
студентка ІНПП ЖР-11
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| Світлина Катерини Гречин

коротко

Як смішила залу команда
„Бетон“
У рівно зазначений час колектив
був готовий тішити своїх прихильників жартами. Однак глядачі, навчені їхніми попередниками, не поспішали до
зали, як зрештою й члени журі. Коли ж
нарешті всі зібралися, п’ятикурсники
ІБІД Андрій Сенчак, Тарас Марко, Андрій Соловей, четвертокурсник Богдан
Кордупель і запрошені члени команди
„Загорецької Людмили Степанівни“
розпочали свою гумористичну забаву.
Упродовж усього розважального
концерту вони доброзичливо висміювали окремі інститути за те, як ті затримували початок своїх виступів на
годину-півтори. Колективу вдалося
дотепно підмітити вади інших, однак
не позбулися й своїх. Мабуть, уже дав-

наш календар
21 травня — День науки.
24 травня — День слов’янської писемності
і культури.

Пам’ятні дати
20.05.1844 — народився Микола Мурашко,
український живописець i педагог.
21.05.1903 — народився Георгій (Гео) Шкурупій, український поет і прозаїк.
22.05.1840 — народився Марко Кропивницький, видатний український драматург,
актор i режисер, основоположник українського національного театру.
22.05.1861 — урочисте перепоховання Тараса Шевченка на Чернечiй горi бiля Канева.
22.05.1879 — народився український маляр
Федiр Кричевський.

но настав час відмовитися від російських реплік у своїх виступах. Зайвим,
на мій погляд, був короткий сюжет російського фільму „Дальнобойщики“ з
ненормативною лексикою.
Ведучий завершив виступ словами:
„Не проблема в тому, що ми погано
виступили, проблема в тому, що ви
від нас багато очікували“. Насправді
глядачі гаряче підтримували артистів,
аплодували їм й не раз заходилися від
сміху. Наприкінці ведучий запросив
усіх присутніх у залі на сцену, щоб
продовжити забаву. Сміливіші піднялися на неї. По обличчях інших можна
було здогадатися, що вони також не
проти веселитися й далі, тому довго
не поспішали залишати залу й подвір’я
першого навчального корпусу.
Катерина ГРЕЧИН

23.05.1920 — помер Георгій Нарбут, відомий
український графік.
23.05.1938 — у Роттердамі більшовицький
агент убив Євгена Коновальця, засновника
Української Військової Органiзацiї (УВО) та
Провідника Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв (ОУН).
24.05.1742 — помер у Яссах (Молдова) гетьман Пилип Орлик.
24.05.1882 — народився Кирило Стеценко,
український композитор, дириґент.
24.05.1912 — народився Михайло Стельмах,
український письменник.
24.05.1964 — зловмисний підпал вiддiлу
україніки Бiблiотеки Академії наук УРСР.
25.05.1709 — росiйськi вiйська зруйнували
Чортомлицьку Сiч.
25.05.1926 — у Парижi більшовицький агент
убив Симона Петлюру, Головного Отамана
військ УНР.

Щороку в третю неділю травня в різних куточках країни
відбуваються поминальні
заходи за жертвами політичних репресій. 15 травня
на території Національного
історико-меморіального заповідника „Биківнянські могили“
Президент України, парламентарі, міжнародні дипломати,
духовенство й громадськість
молилися за душі жертв сталінського „Великого терору“
1937 – 38 рр. Биківнянський ліс
— найбільше в Україні місце
поховання жертв масових
політичних репресій. Там
загинули письменники Михайло Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська,
художники Михайло Бойчук,
Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро
Супруненко, митрополит УАПЦ
Василь Липківський. Український інститут національної
пам’яті називає цифри від
15 до понад 100 тис. осіб. Та
найкривавішою була ніч на 19
травня 1938 року — розстріляли 563 людини.
Цьогоріч український День
вишиванки підтримають у
понад 50 країнах світу. 19
травня вишиванки одягнуть у
Грузії, Чехії, Німеччині, США,
Канаді, Литві, Латвії, Польщі,
Казахстані, Росії, Франції, Румунії, Словаччині, Фінляндії,
Норвегії. Долучились до акції
навіть такі далекі від України
держави, як Таїланд, Мексика,
Шотландія, Єгипет, Південна
Африка, Португалія, Ізраїль,
Аргентина, Бразилія.
10 – 17 травня пройшов Всеукраїнський тиждень планування сім’ї. Головна мета
— підвищити інформованість
населення з планування сім’ї та
пропаганда здорового способу
життя для збереження репродуктивного здоров’я. Альтернативою для запобігання непланованої і небажаної вагітності
є планування сім’ї. Координатором із цього напрямку роботи на Львівщині є комунальний
заклад — „Львівський обласний
центр репродуктивного здоров’я населення“.
За матеріалами інформагенцій
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і дітям, і батькам

Дитячий Форум: 						
чотири дні інтелектуального дозвілля

Н

ові книжки, ігри, іграшки, наукові досліди й відкриття, спортивні й квестові розваги — молода
гілка від дерева Форуму видавців, після невеликої
перерви, зумовленої фінансовими труднощами й
суспільною непевністю в країні, цьогоріч 12 – 15
травня випустила свіжі листочки. Насичена заходами програма припала до смаку як маленьким допитливим читачам, так і їхнім наставникам. Львівська
політехніка ж представила їм видовищні наукові
експерименти, апробовані на інших форумах.

| Світлина Наталі Яценко

За даними соціологічних опитувань, які провів
Інститут міста, лише 8%
батьків проводять свій
вільний час із дітьми. В
решти пріоритетами є
спілкування з друзями та
поїздки на природу. Така
статистика примушує замислитися, а Дитячий Форум допомагає її покращити: президент ГО „Форум
видавців“ Олександра
Коваль напередодні події
запевнила, що все, що відбуватиметься впродовж
четверга-неділі, буде корисним і цікавим. Вхід на
Форум для більшості був
платний, але мами могли
відпочити — татів з дітьми впускали безкоштовно.
Маленькі відвідувачі
Дитячого Форуму поєднували придбання літератур-

них новинок із здобуттям
навичок у різних сферах
— завдяки конкурсам,
майстер-класам, інтерактивним урокам і практикумам весело й невимушено можна було навчитися
виготовляти книгу, робити петриківський розпис,
загалом трохи малювати
й програмувати, розуміти біологію, астрофізику
тощо. За здобуті знання
та вміння кожен отримував суперсилу відповідно
до простору, в якому її
здобув. Еквівалент їй —
кольорова наліпка, котру
потрібно було наклеїти на
карту країни Форуму, щоб
врятувати її від ворогів —
ліні, нудьги, одноманітності та Мороку.
Ярмарок дитячих книжок ряснів новинками.

Окрім знаних видавництв,
можна було побачити
й нові — „Чорні вівці“
й „Круговерть“. Зокрема „Чорні вівці“ на своїх
книжках розставили вдалі
орієнтири: на обкладинці
овечка тримає табличку
з цифрою — для дитини
якого віку вона може бути
цікава.
На Форум завітали відомі дитячі письменники,
перекладачі й ілюстратори. Мар’яна Савка разом
із Видавництвом Старого
Лева втішена, що такий
захід відновлено, адже це
майданчик, де у ході спілкування авторів і видавців
з дітьми народжуються
нові ідеї. Тому важливо,
щоб Львів, вважає письменниця, з дорослою повагою ставився до Дитячого Форуму — з поваги
до дитини починається
повага до себе й до країни.
Олександр Захаріяш,
директор Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації
Політехніки ще перед
відкриттям Форуму зазначив, що інтелектуальна
продукція, яку університет виставить на огляд
громадськості, вже пройшла апробацію, і як діти,
так і дорослі потребують
достовірних знань, а не
поверхової поінформованості, тож завдання
презентацій політехніків
— зацікавити їх ними. Виготовлення моделей двигунів, джерела електричного струму з дріб’язку,
таїнства кристалів, діючі
програмовані роботи, 3D
принтери, тестування на
професійну схильність —
організатори від Політехніки намагалися, щоб наукові покази не були схожі
між собою, а були доступні

й красиві, щоб у відвідувачів сформувалося бачення
еволюції наукового розвитку.
У перший же день цікавість дітей до них була висока — стояла черга:
— Діти хотіли не просто побачити видовище,
а почути до нього пояснення, — каже Олександр
Захаріяш, — радує, що виявляється притаманний
українцям потяг до глибини пізнання. Але засмучує,
що інколи, коли питаємо
про прості речі, щоб дати
дитині наліпку, вона їх не
знає. Вчителі ці незнання
пояснюють тим, що „така
шкільна програма“. Радію
за наших партнерів з Києва — Дитячі наукові студії МАН: спільно дійшли
думки, що можна поєднати наші зусилля — вони
показують шоу, а ми даємо йому смислове наповнення.
А після Форуму (планували почати 14 травня)
щосуботи дві-три години
будемо проводити наукові
кафе. Підприємці, власники ресторацій, підкажуть
нам, як організувати для
таких заходів відповідні
категорії дітей. Досвід
показує, що дітям найцікавіші майстер-класи.
Після них вони виходитимуть із речами, які створили самі. Але спочатку
буде нано-лекція — за три
хвилини розповімо про
те, чим будемо займатися
й для чого. Якщо спровокували інтерес — продовжуємо, ні — робимо майстер-клас. Дорослі матимуть змогу спостерігати за
тим, що робитимуть діти,
що й добре — розмова про
зроблене продовжиться
вдома.
Наталя ЯЦЕНКО
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з-під пензля

коротко

Популяризуючи акварель
вдома і за кордоном

За сумою глядацького голосування та оцінок журі (534
бали) українська співачка
Джамала перемогла на пісенному конкурсі „Євробачення“. Найвищі бали Джамалі
поставило журі Сан-Маріно,
Грузії, Боснії та Герцеговини,
Данії, Молдови, Латвії, Ізраїлю,
Сербії, Македонії, Польщі, Словенії. Друге місце здобула Демі
Їм з Австралії, третє — Сергій
Лазарєв з Росії.

Д

авня мрія доцента кафедри дизайну та основ архітектури Ігоря Юрченка
організувати в Політехніці школу акварелі цієї весни отримала реалізацію: впродовж квітня у головному корпусі університету в ауд. 216 щоп’ятниці й суботи проходили теоретично-практичні зустрічі всіх охочих освоїти
акварельну майстерність. У травні була вимушена перерва — поїздки викладача на фестивалі акварелістів до Італії й Албанії, але до кінця червня має ще
відбутися кілька навчальних занять.

Майстер-класи для тих, хто прагне
збагнути ази нелегкої, але дуже привабливої техніки акварелі, проходили в
інформативно-пізнавальному ключі: у
п’ятницю присутнім пропонували ознайомитися з теоретичними основами
малювання аквареллю, її методикою, а
в суботу можна було, прихопивши свої
пензлі й фарби, попрактикуватися в перенесенні отриманих знань на папір.
Слухачі дізналися спершу про простір
формату, його структуру, особливості сприйняття, композиційний центр,
про поняття ракурсу й перспективи,
згодом — про особливості кольорової
гами, моно і поліхромію, важливу для
аквареліста світлотональну передачу
зображення. Лекційний виклад матеріалу доповнювався демонстраційним
— Ігор Юрченко на прикладі власних
робіт, створених раніше, показував і
аналізував зображені на них архітектурні мотиви. Для презентацій він
використовував етюдник і проектор.
Останні заняття були суто демонстраційними.
Під час практичних, які тривали від
двох до п’яти годин, кожен на основі кольорових ксерокопій під керівництвом
Ігоря Юрченка робив рисунки власні,

ідентичні запропонованим. Учасники
майстер-класів вчилися гармонізувати
кольори, змішувати
фарби, працювати з
маскувальною плівкою та іншими матеріалами. Інколи їм
доводилося завершувати картину вдома,
зокрема проробляти
деталі.
Теоретичну частину майстер-класів
з акварелі відвідувало до тридцяти
осіб, на практичні,
оскільки вони відбувалися у вихідний день, приходило
втричі менше. Серед них були люди
різного віку й підготовки — хтось вже
мав досвід роботи з аквареллю, а дехто
пробував мати з нею справу вперше.
Учасниками майстер-класів стали в
основному студенти й викладачі ІАРХ,
випускники цього інституту. Хоч були
й студенти з ЛНАМу та НЛТУ України.
Багато учасників запропонували зробити такі майстер-класи постійним
курсом, а також проводити пленери.
Виокремилось кілька осіб, які хотіли б
займатися аквареллю регулярно.
Ігор Юрченко після популяризації
акварелі на фестивалях в Італії (у місті Фабріано був лідером української
групи акварелістів, проводив майстер-класи) та Албанії (подорожував
з етюдником містами Тірана, Поградєц, Ельбасан та ін. і був у складі
журі) проведе майстер-клас у Коледжі
мистецтв ім. А. Ерделі при Закарпатському художньому інституті. У планах — ще кілька акварельних занять
у Політехніці, можливо, вже не у вихідні і з розбиттям теоретичних тем
на підтеми.
Наталя ЯЦЕНКО

Львівська мерія опублікувала
інтерактивну стріт-карту.
Мітки дозволяють дізнатися
точну адресу цікавого графіті, а також переглянути його
фото. На карті наразі позначено 16 муралів, тож львів’ян
закликають долучитися до її
наповнення. Надсилати фото
й адреси об’єктів можна на
info@lviv.travel.
14 – 15 травня пройшов уже
третій фестиваль від „Території твого розвитку“
— Razomfest, покликаний
об’єднати творчу, мислячу
молодь, яку цікавлять якісна
музика, хороша література та подорожі. Цього року
фестиваль постав у зміненому
форматі: повністю музичне 14
травня (Один в каное, daKooka,
ФІОЛЕТ, Epolets, Жадан і Собаки, Secret Avenue, Sunguns) та
повний літератури і корисних
тревел-хаків наступний день
(Іздрик, Сергій Жадан, Любко
Дереш, Катерина Бабкіна, Марк
Лівін, Морі, Вікторія Диkобраз,
Михайло Жаржайло та ін.).
На великій сцені Львівського
драмтеатру ім. Лесі Українки
відбулася прем’єра вистави
„Білосніжка“ в постановці
Анни Єпатко. Це режисерський дебют актриси цього
театру. Пластична вистава
побудована на світлових
ефектах, яка в загальних
рисах зберігає відомий сюжет.
Ключові акценти — на жіночих персонажах — Білосніжці
та Королеві. Їх стосунки та
долі розглянуто через призму
класичних концепцій психоаналізу, а також заторкнуто
тему безумовної батьківської
любові до дітей.
За матеріалами інформагенцій
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він і вона

Хлопці і дівчата по-різному
проявляють почуття

П

родовжуємо розмову про дошлюбний період спілкування, який розпочали у
ч. 10. Цього разу із психологом Оленою Востровою говоримо про перші прояви
почуттів у хлопців і дівчат, а також про перехід від емоційних почуттів до глибших.

— Які перші прояви почуттів?
— Попри залежність від
темпераменту, характеру,
почуття власної гідності, культури особистості
й особливо культури залицяння, спостерігаємо і
певні закономірності. Зазвичай чоловік прагне проявляти свої почуття нарівні тіла. Він може відчувати
сильний сексуальний потяг
до жінки і йому важливо
налагодити тілесний еротичний зв’язок із нею через
дотики, обійми, поцілунки. Це цілком природно.
Тому дівчині не треба відштовхувати його і кричати: „Забери свої руки!“, „Я
не така!“. Натомість можна використати делікатну
формулу: комплімент + заява про свої межі і стандарти. Тобто можна делікатно
сказати: „Мені подобається твоя цілеспрямованість,
наполегливість і сила
(комплімент) і водночас я
ще не готова до таких проявів почуттів і потребую
більше часу (межі)“. Або ж
я можу дозволити чоловікові доторкатися до себе
лише у взаємному коханні
(стандарти).
Дівчині важливо спочатку створити духовний,
інтелектуальний та емоційний зв’язок із хлопцем
і поступово прийти до тілесного контакту. „Я хочу,
щоб він бачив мою душу, а
не лише моє тіло“. Цю глибинну жіночу потребу в інтимності не варто ігнорувати. Тому якщо хлопцеві
дуже хочеться торкатися
тіла дівчини, краще робити це у контексті милування або піклування: подати
руку, допомогти зняти

пово рухаються назустріч
один одному, вибудовуючи систему взаємозв’язків,
і сама зустріч відбувається
десь посередині — на рівні
серця, де починає зароджуватися справжнє кохання.

верхній одяг, підтримати
на нерівній дорозі, пригорнути, щоб зігріти...
Межі еротичної близькості у дошлюбних стосунках регулює саме дівчина.
Це її відповідальність
і захист. Жіноча сексуальність без чітко окреслених особистісних меж
перетворюється на віктимність. Дівчина визначає й
межі емоційної близькості
і поступово відкриває себе.
Коли вона на перших побаченнях розчиняє свою
душу навстіж і обрушує
на хлопця весь свій „всесвіт“, це тривожний сигнал
— ознака побудови не здорових стосунків, а радше
схильності до емоційної
залежності.
— Тобто почуття у чоловіка і жінки розвиваються
по-різному?
— Насправді є багато
важливих особливостей.
Жінки повинні поважати
чоловічу природу і розуміти, що у них хвиля закоханості рухається знизу
вгору, а чоловікам — поважати жіночу природу і
розуміти, що тут навпаки
— все починається з голови. І в цьому є свій сенс
— чоловік і жінка посту-

— Які ознаки переходу
від емоційних почуттів на
глибший рівень?
— У кожного є своя
глибина і міра бажання
туди пірнути. Узагальнено я виокремила б чотири
ознаки того, що стосунки
поглиблюються і можуть
вести до шлюбу. У хлопців
це заява свого статусу, ресурс, захист, відповідальність за дівчину. У дівчат
— упокорення, підтримка
і захоплення, прийняття,
делегування.
Поясню конкретніше.
Коли хлопець закохується і має серйозні наміри
розвивати стосунки, він,
по-перше, дає дівчині статус „моя“, вводить її у своє
соціальне коло (знайомі,
друзі, родичі) і на повен
голос представляє: „Моя
дівчина“, „Моя кохана“. Це
встановлення меж і сигнал
іншим чоловікам: „Вхід заборонено“. По-друге, вкладає у стосунки свій ресурс:
увагу, гроші, час, емоції,
енергію. По-третє, дає дівчині відчути повну безпеку і дбає про це, де б вони не
були. Стає на бік дівчини і
захищає її у будь-яких ситуаціях, може вступити у бійку з іншими чоловіками, захищаючи її честь і гідність.
І по-четверте — завжди
відгукується на її прохання допомогти. Спокійно,
без роздратувань вирішує
її проблеми. Бере відповідальність за неї як за жінку.

Коли дівчина закохується і бачить перспективу
стосунків, вона, по-перше, довіряється хлопцеві
і проявляє готовність іти
за ним. Вона поступлива, відчуває його силу і
поважає його. По-друге,
підтримує і схвалює його
дії, захоплюється ним.
По-третє, приймає його,
не намагається переробити, приймає його підтримку (матеріальну і духовну),
даючи йому відчуття потрібності. І по-четверте
— радиться з ним, просить
допомоги, покладається на
його силу і спроможність
вирішувати її питання.
Делегує йому прийняття
рішень і відповідальність
за себе як за жінку. Дуже
важливою ознакою є те,
що вона бачить себе матір’ю його дітей.
І ще важливий момент
— коли двоє зацікавлені
у розвитку гармонійних
стосунків, вони прагнуть
зробити один одного щасливими, а для цього кожному треба отримати „інструкцію“ до щастя свого
партнера безпосередньо
від нього, а не від власної фантазії, „телепатії“,
книжок чи фільмів. Як це
зробити? Розмовляти, ставити запитання, уважно
слухати, запам’ятовувати
і діяти. „Що робить тебе
по-справжньому щасливим/щасливою?“, „Коли
ти відчуваєш, що тебе насправді кохають?“, „Як би
ти хотів, щоб тебе кохали?“, „Про які стосунки
мрієш?“ Ці та інші запитання і пошук відповідей
допомагають втілювати у
життя золоте правило кохання: кохай свою кохану людину так, як вона хоче, щоб її
кохали.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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Національний університет „Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад
науково-педагогічних працівників кафедр:
• автоматизації теплових і хімічних процесів — старший викладач (1);
• автоматизованих систем управління — доцент (1), асистент (1);
• автомобілебудування — доцент (2);
• автомобільних доріг та мостів — асистент (2);
• адміністративного та інформаційного права — доцент (1);
• архітектурного проектування — старший викладач (1),
асистент (2);
• безпеки інформаційних технологій — доцент (1);
• будівельних конструкцій та мостів — доцент (2);
• будівельного виробництва — старший викладач (3);
• вищої математики — доцент (3), старший викладач (2);
• вищої геодезії та астрономії — доцент (2), асистент (3);
• геодезії — доцент (1), старший викладач (1), асистент (1);
• дизайну архітектурного середовища — доцент (1);
• дизайну та основ архітектури — доцент (4), старший викладач (3), асистент (2);
• екології та збалансованого природокористування — доцент (2);
• екологічної безпеки та природоохоронної діяльності — доцент (1);
• економіки підприємства та інвестицій — доцент (3);
• експлуатації та ремонту автомобільної техніки — доцент (5);
• електричних систем та мереж — доцент (2);
• електронних приладів — доцент (1);
• електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій — доцент (2);
• електронно-обчислювальних машин — доцент (1), старший викладач (6);
• електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства — доцент (1), старший викладач (1);
• електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних
систем — старший викладач (1);
• журналістики та засобів масової комунікації — доцент (2);
• загальної екології та екоінформаційних систем — доцент (1);
• захисту інформації — доцент (1);
• зварювального виробництва, діагностики та відновлення
металоконструкцій — доцент (1);
• зовнішньоекономічної та митної діяльності — старший викладач (1);
• інженерної геодезії — доцент (1);
• іноземних мов — доцент (1), старший викладач (2);
• інформаційних систем та мереж — доцент (1), асистент (1);
• історії України та етнокомунікації — доцент (2), старший викладач (3);
• кадастру територій — доцент (1);
• маркетингу і логістики — старший викладач (3);
• менеджменту організацій — доцент (1);
• менеджменту персоналу та адміністрування — доцент (1),
старший викладач (1);
• менеджменту та міжнародного підприємництва — доцент (1), старший викладач (1), асистент (1);
• міжнародної інформації — доцент (2);
• містобудування — доцент (2), асистент (2);
• нарисної геометрії та інженерної графіки — асистент (1);
• обліку та аналізу — доцент (4), старший викладач (2),
асистент (2);
• обчислювальної математики та програмування — доцент (1),
старший викладач (1), асистент (1);
• органічної хімії — доцент (1);
• підприємництва та екологічної експертизи товарів —
доцент (1);

• політології та міжнародних відносин — доцент (2), асистент (2);
• прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів — доцент (1), асистент (1);
• прикладної лінгвістики — доцент (2), старший викладач (1);
• прикладної математики — старший викладач (1), асистент (2);
• прикладної фізики і наноматеріалознавства — доцент (1);
• приладів точної механіки — доцент (1), асистент (1);
• програмного забезпечення — старший викладач (2);
• радіоелектронних пристроїв та систем — доцент (1),
старший викладач (1);
• реставрації архітектурної та мистецької спадщини —
старший викладач (1);
• систем автоматизованого проектування — доцент (2),
асистент (2);
• соціальних комунікацій та інформаційної діяльності —
доцент (2), асистент (2);
• соціології та соціальної роботи — доцент (3), старший
викладач (2), асистент (3);
• спеціалізованих комп’ютерних систем — доцент (2);
• телекомунікацій — доцент (2), асистент (2);
• теоретичної радіотехніки та радіовимірювання — асистент (3);
• теоретичної та загальної електротехніки — доцент (1);
• теоретичної та прикладної економіки — доцент (2);
• теплогазопостачання і вентиляції — старший викладач (1);
• теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій — старший викладач (3);
• технології машинобудування — асистент (1);
• транспортних технологій — доцент (3), старший викладач (2), асистент (1);
• туризму — доцент (1);
• фізичного виховання — старший викладач (8), викладач (3);
• філософії — доцент (2);
• фінансів — доцент (2);
• фотограмметрії та геоінформатики — старший викладач (3),
асистент (1);
• хімічної інженерії — асистент (5);
• хімічної технології переробки пластмас — доцент (1);
• хімічної технології силікатів — доцент (2);
• цивільного права та процесу — асистент (1);
• цивільної безпеки — доцент (1).
Термін подання документів на конкурс — місяць з дня
опублікування оголошення в газеті.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі
документи: заяву, особовий листок обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту,
наукові ступені і вчені звання, список друкованих праць і
винаходів, завірених за встановленим порядком, згоду на
збір та обробку персональних даних, копії паспорта та трудової книжки.
До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад доцентів допускаються особи, які мають наукову ступінь доктора чи кандидата наук за профілем кафедри.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на
ім’я ректора Національного університету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім.
303, конт. тел. 258-24-82.
Житлом університет не забезпечує.
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Орест Йосифович Чабан
28 квітня 2016р. на 86-му році життя відійшов
у вічність колишній професор Національного університету „Львівська політехніка“,
доктор технічних наук, почесний віце-президент Науково-технічної спілки енергетиків
та електротехніків України, почесний енергетик України, заслужений енергетик СНД,
колишній голова Товариства „Лемківщина“
Орест Йосифович Чабан.
Розпочинав свій трудовий шлях на інженерних та керівних посадах у Львівській енергоналагоджувальній організації ОРГРЕС, здійснював
випробування, експериментальні дослідження
та налагодження енергообладнання потужних
енергоустановок на багатьох теплових електростанціях колишнього Радянського Союзу, був керівником комплексів для пусконалагоджувальних
робіт на першому енергоблоці 150 МВт ТЕС „Південна“ в Азербайджані та на перших енергоблоках
200 МВт Молдавської ТЕС і Бурштинської ТЕС в
Україні.

Автор багатьох досліджень, опублікованих у 70
наукових статтях та висвітлених на багатьох наукових
конференціях, зокрема міжнародних. Результати
досліджень відображені в нормах проектування і
розрахунку енергообладнання ТЕС і АЕС, використані для удосконалення створюваних та діючих
енергоблоків, включені в науково-методичні матеріали підготовки інженерів-енергетиків.
За роки педагогічної діяльності підготував
сотні кваліфікованих спеціалістів-енергетиків.
Його професійна та громадська діяльність є значним внеском у розвиток енергетики як складової
національної безпеки та економічного становлення нашої держави.
Його життєвим кредо було: „Будьмо господарями рідного краю і своєї долі. Творімо нове добрим!“.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, колегам і
всім, хто пам’ятатиме Ореста Йосифовича.
Друзі

Вічна пам’ять!
Напередодні Великодніх свят пішов із життя почесний
віце-президент Науково-технічної спілки енергетиків
та електротехніків України, почесний енергетик України, заслужений енергетик СНД Орест Йосифович Чабан.
Орест Йосифович поєднував у собі найкращі якості інженера-енергетика,
науковця, талановитого
педагога, державного і громадського діяча. Він брав
участь у формуванні доктрини, стратегії і програм
розвитку паливно-енергетичного комплексу, дбав
про енергетичну безпеку
країни.
Чверть століття його діяльності на посаді віце-президента Науково-технічної

спілки енергетиків та електротехніків України залишаться для нас прикладом
самовідданого, професійного служіння енергетиці
та рідній країні.
Світла пам’ять про шановного вченого і надійного
друга назавжди залишиться
в наших серцях.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким,
колегам і всім, хто завжди
світлим серцем пам’ятатиме
Ореста Йосифовича.

Від Центрального правління
Науково-технічної спілки енергетиків
та електротехніків — віце-президент,
голова виконкому НТСЕУ
Олександр ДУПАК

Колектив кафедри менеджменту організацій
ІНЕМ Львівської політехніки висловлює
щире співчуття близьким, друзям та колегам
по роботі у зв’язку з передчасною смертю
доцента кафедри
Алли Вікторівни Дубодєлової.

Колектив кафедри опору ма-теріалів та
будівельної механіки ІБІД Львівської
політехніки висловлює щирі співчуття
до-центу кафедри, кандидату фізикоматематичних наук Богдану Тимофійовичу
Мартиновичу з приводу тяжкої втрати —
смерті матері
Олександри Євгенівни.
Підтримуємо Вас у годину скорботи,
поділяємо горе родини, сумуємо разом з
Вами.

Дирекція Інституту енергетики та систем
керування Націо-нального університету
„Львів-ська політехніка“ висловлює глибокі
співчуття спеціалісту деканату ІЕСК Галині
Ярославівні Іваноньків з приводу тяжкої
втрати — передчасної смерті чоловіка
Валерія.
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МНОГАЯ ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем народження
проректора з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки

Щиро вітаємо з днем народження
проректора з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки

Романа Орестовича КОРЖА.
Бажаємо миру і світлої долі,
запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежинках Вашої ниви
будьте завжди Ви здорові й щасливі!
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Олега Романовича
ДАВИДЧАКА.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт.
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

експрес-оголошення

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив Народного дому „Просвіта“ Національного
університету „Львівська політехніка“ сердечно вітає
зі 70-річчям директора, заслуженого працівника культури України

Степана Йосиповича ШАЛАТУ.
Зорить чудова Ваша дата.
Цей світлий день — Ваш ювілей.
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей.

Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем та добром,
Веселим — спів, легкими — кроки,
Хай доля сповниться добром.

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 замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
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

Вважати недійсними втрачені документи:

дипломи бакалавра ВК № 43232186 і магістра
ВК № 45928640, видані Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Корольчук Ольги Володимирівни;
диплом Л-В № 000453, виданий Державним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пашкової
Наталі Олександрівни;
диплом ЛГ № 010992, виданий Державним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Власюка Юрія
Петровича;
диплом ВК № 24144135, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Цикалишин Вікторії Костянтинівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Андруневчина
Ігоря Васильовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гаврильчука
Назара Ігоровича;
залікову книжку № 1407151, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мищука Михайла Володимировича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гринюка Владислава Ігоровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мельничук Юлії
Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Карелової
Марини Василівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Руденка Сергія
Сергійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Валя Мар’яна
Васильовича;
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