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Як боротися з поширенням наркотиків?
„Якщо хочеш врятувати цілий
світ — врятуй одну людину“ —
основне мотто лекції „Боротьба з наркозалежністю“, яку
наприкінці квітня прочитав
тепер уже колишній очільник Департаменту протидії
наркозлочинності Ілля Кива
студентам Інституту психології та права Львівської
політехніки.
Лекцію спрямовано передовсім на донесення до молоді
інформації про масштаби
і загрози збільшення наркотичної залежності серед
української молоді та й в суспільстві загалом. Як наголосив гість, в Україні приблизно 30% населення вживає
або вживали наркотики.
Окрему увагу приділив також
питанню небезпеки легалізації легких наркотиків, бо
це поглибить проблему. Адже
практично всі наркозалежні
починали із легких наркотиків.
Однією з причин зростання
кількості узалежнених є
доступність наркотичних речовин і зниження цін на них.
Окрема проблема — відкритий продаж медичних
препаратів, які, поєднавши з
іншими доступними речовинами, можна „перетворити“ на досить небезпечний
наркотик.
Ефектності лекції, яка справді
мала багато важливих акцентів, додали відеосюжети про
затримання наркодилерів,
інтерв’ю з наркозалежними
із докладними кадрами всіх
фізичних вад, які виникли
внаслідок вживання наркотиків.
Зважаючи на тишу, яка панувала під час лекції і безліч
запитань від молоді по її
завершенні, можна впевнено
сказати, що принаймні студенти ІНПП добре проінформовані про небезпеку і шкоду
від вживання наркотичних
речовин і зможуть розповісти чимало корисного своїм
знайомим.

Анастасія Пінчук та Владислав Подхалюзін,
студенти третього курсу Інституту математики
та фундаментальних наук:

„Поширювати обізнаність людей“
В. П.: Не знаю, чому дехто думає, що наркотики — це
круто. Вони завдають непоправної шкоди фізичному
та психічному здоров’ю людей.
А. П.: На мою думку, легалізація легких наркотиків
дала б можливість контролювати їх розповсюдження та вживання і це не спричинить
збільшення популярності чи поширеності наркотичних речовин. Треба покращувати
обізнаність людей з цих питань, проводити більше соціальних проектів.
Микола Мелешко, студент другого курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Збільшувати кримінальну
відповідальність за продаж“
Знаю, що вживання будь-яких психотропних речовин шкодить
здоров’ю. Те, що в деяких країнах легалізовані наркотики, не
означає, що вони не шкідливі. Щоб побороти цю проблему, треба передовсім посилювати кримінальну відповідальність щодо
тих, хто продає наркотики. Якби не було пропозиції та розпіарювання, то не
було б і попиту. На жаль, серед студентської молоді вживання наркотиків досить
поширене.
Микола Шилан, студент першого курсу Інституту економіки та
менеджменту:

„Провадити інформаційну роботу“
Проблема в тому, що зараз, зокрема через інтернет, відбувається
пропаганда, що наркотики — це модно. Говорять, що потрібно
легалізувати маріхуану з лікувальною метою. Та це матиме погані наслідки. В нашій країні не можна дозволяти вживати легкі
наркотики, бо й так потерпаємо від проблеми спивання населення. В нас не той контингент, що, наприклад, в Голландії. Мусимо, навпаки,
провадити інформаційну роботу, щоб показати всю шкоду від вживання різних
наркотичних речовин, і починати треба зі шкіл.

Аніта Шептицька, студентка першого курсу Інституту права
та психології:

„Не бачу причини для легалізації“
Знаю багато випадків вживання легких наркотиків навіть серед
моїх знайомих. Наркотики мають незворотній вплив на психіку, викликають ефекти, які небезпечні в різних ситуаціях.
Але то більше проблема для підлітків, бо в свідомішому віці
людина над цим задумується. Не бачу причин для легалізації в нашій країні легких наркотиків, це матиме негативні наслідки. Якщо їх
дозволити, то збільшиться кількість споживачів. Рівень освіти і обізнаності
в цьому питанні в нашому суспільстві недостатні. Це, напевно, вигідно в фінансово-економічному плані для держави, але згубно для населення.
Міркувала та опитувала
Наталія ПАВЛИШИН
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конкурс

Студенти-програмісти змагалися у Політехніці

В

ідбувся фінал Всеукраїнського конкурсу інноваційних
стартап-проектів „ІТ-Еврика! Україна“, співорганізатором
якого є кафедра програмного забезпечення Політехніки.

Як повідомив завідувач кафедри програмного забезпечення
доцент Віталій Яковина, на конкурс надійшло 205 робіт, із яких
журі відібрало 10 найкращих.
Фіналістами стали студенти зі
Львова, Вінниці, Києва, Харкова, Миколаєва. Оцінювали роботи представники українських
ІТ-компаній, а також шведського
університету. Прискіпливе журі
після ґрунтовного обговорення

визначило трійку найкращих. Отож, перше місце
здобули студенти Чорноморського держуніверситету ім. П. Могили (м. Миколаїв) Наталя Ясенко, Ольга
Рябошапка і Данило Чобановський (на світлині). На
другому — Ася Костельна і
Тетяна Салтикова із Вінницького
національного технічного університету. Трійку лідерів завершили

львівські політехніки Олександр
Панчук і Олександр Кошта.
Ірина МАРТИН

фахова перепідготовка

Нові можливості для військових

С

лухачі курсів перепідготовки військовослужбовців Збройних Сил
України, звільнені в запас, а також військові медики навчалися
в Інституті адміністрування та післядипломної освіти Львівської
політехніки у рамках проекту „Україна — Норвегія“, а на завершення отримали свідоцтва та сертифікати. На церемонії вручення був
присутній військовий аташе Королівства Норвегії в Україні, капітан
другого рангу Ханс Петтер Мидттун.

31 звільнений у запас військовослужбовець та 22 медики клінічного
госпіталю Державної прикордонної
служби навчалися за спеціальною
програмою „Англійська мова та
візуальні комунікації в бізнесі (візуальна реклама)“. Ці курси — результат співпраці ІАПО, Міжнарод-

ного фонду соціальної адаптації та
норвезького Університету NORD.
Ця додаткова освіта надає випускникам нові можливості щодо дальшого професійного розвитку, адже,
як наголосила директор із розвитку
Міжнародного фонду соціальної
адаптації Яна Козаченко, освіта —

це те, що триває впродовж усього
життя.
Військовий аташе Ханс Петтер
Мидттун вручив випускникам свідоцтва та сертифікати. У своєму
вітальному слові він висловив захоплення Україною, яка гідно тримає
виклик і чинить опір воєнним подіям
на Донбасі, наголосивши, що міжнародна спільнота цінує ці зусилля.
— Україна потребує людей освічених, ідейних. Ми підтримуємо це,
— наголосив аташе.
До слова, Ханс Петтер Мидттун
на початку свого виступу перепросив
присутніх за те, що не може до них
звернутися українською мовою…
Випускників також привітав
проректор Львівської політехніки
Олег Давидчак, начальник клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України, а водночас
і випускник курсів полковник Андрій Іващенко, директор ІАПО Віктор Яськов, декан післядипломної
освіти Мар’яна Захарчук. Відтак ті,
хто отримали сертифікати та свідоцтва, можуть на пільгових умовах
навчатися в магістратурі університету економіки та права „Крок“, що
в Києві.
На церемонії вручення прозвучали гімни України і Норвегії. Капела
„Заспів“ привітала присутніх співом
та акордами бандури.
Ірина МАРТИН
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олімпіади

Львівські політехніки — найрозумніші
Додому повернулися з перемогою

У

Національному технічному університеті „ХПІ“
19 – 22 квітня проходив II тур Всеукраїнської
студентської олімпіади з електротехніки для студентів неелектротехнічних спеціальностей вищих
навчальних закладів України, в якому спудеї Львівської політехніки здобули першість в особистому і в
командному змаганнях.
У цьому турі взяло
участь 32 студенти з різних міст України. Захід-

ний регіон представляли
студенти зі Львівської
політехніки, Львівського

державного університету
безпеки життєдіяльності
та Тернопільського національного університету
ім. І. Пулюя.
— Наші студенти вже
двічі поспіль посідали
призові місця у цій олімпіаді, — говорить член конкурсного журі олімпіади,
старший викладач кафедри теоретичної і загальної електротехніки ІЕСК
Наталя Мусихіна. — Не
став винятком і нинішній
рік. До цього заходу ми готували студентів спільно
з моїм колегою з ІІМТ доцентом Василем Корудом.
Цьогорічні задачі були
доволі складні, тож дуже
переживала за своїх вихованців, адже за призові
місця боролися господарі,
львів’яни та тернополяни.
Загалом, я задоволена нашими студентами, адже
Іван Наконечний (ТЕН41) виборов перше місце,
Дмитро Бородін (АТ-32)

— третє, а Артем Тихомиров (ІЛС-31) — четверте.
Крім цього, ми завоювали
й почесне перше командне
місце.
— У першому турі
Олімпіади, який проходив в університеті, я посів
лише друге місце, тому
великих надій на Харків
не покладав, — каже Іван
Наконечний.— Дуже хвилювався. Шість конкурсних задач були різного
рівня складності. Мені
було дуже цікаво і легко
їх розв’язувати. Звичайно,
хотілося стати переможцем, і коли оголосили, що
саме я посів перше місце,
це, без сумніву, стало приємною несподіванкою.
Загалом олімпіадою задоволений, побачив Харків,
познайомився з хлопцями
і дівчатами з інших інститутів. Сподіваюся, будемо активно спілкуватися
з ними в неті і готуватися
до нових турів.

Успіх Тетяни Федишин
же вшосте 19 – 21 травня на кафедрі метрології, стандартизації та
сертифікації ІКТА проходив II етап
Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму „Метрологія, стандартизація та сертифікація“.
В олімпіаді взяв участь 61 учасник третіх — п’ятих курсів з 13 вишів
України: зі Львова, Дублян, Харкова,
Херсона, Дніпропетровська, Києва,
Червоноармійська й Одеси.
Впевнену перемогу, набравши
найбільше балів із розв’язання задач і
відповідей на тести, здобула студентка кафедри метрології, стандартизації
та сертифікації ІКТА Львівської політехніки Тетяна Федишин. Два других
місця розділили Лілія Удовик (Національний аерокосмічний університету
ім. М. Є. Жуковського „Харківський
авіаційний інститут“ та Людмила
Кузь (Одеська державна академія технічного регулювання та якості). А ось
третє місце дісталося аж чотирьом

| Світлини Катерини Гречин

В

студенткам: Яні Ситник (Національна металургійна академія України),
Анні Федь (Національний технічний
університет „ХПІ“), Юлії Голєньковій (Харківський національний університет радіоелектроніки) й Ірині
Юрчишин (Національний технічний
університет „КПІ“). Всі решта учасників відзначені у різних номінаціях.
Організатори вдячні доцентам кафедри Тетяні Бобелі і Марині Міхалє-

вій, а також студентам Ользі-Соломії
Корчинській, Катерині Шутемовій,
Богдані Міняйло, Оксані Денисюк,
Наталії Ляшок, Ользі Дзюбак, Наталі
Зіганшин, Галині Білозір, Назли Бейтулаєвій, Івану Вдовиченку, Володимиру Осколіпу та Івану Волощуку за
активну участь в організації проведення II етапу олімпіади.
Катерина ГРЕЧИН
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можливості

Euratom-Horizon-2020 —
перспектива для науковців

Я

кі можливості перед українськими науковцями відкриває дослідницька Програма Euratom-Horizon-2020 — про це у Львівській політехніці
20 травня українським науковцям розповіли представники Єврокомісії

— В Україні триває підготовка до
підписання Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством
з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану
участь України у Програмі наукових
досліджень та навчання Євратом
(2014 – 2018). Уже провели низку заходів: минулого року відбулося кілька зустрічей із представниками Єврокомісії, а у березні в Києві підписали
парафований протокол щодо Угоди
про набуття Україною асоційованого членства в Euratom-Horizon-2020
— програми, що прийнята як додаток до Рамкової програми Євросоюзу Horizon 2020. Підписання Угоди
заплановане на липень. Після нього
Україна стане повноправним учасником Програми, а не буде, як рані-

ше, „третьою стороною“, що суттєво обмежує отримання фінансових
та інших видів підтримки. Новий
статус дасть нам можливість самостійно створювати, здійснювати
проекти, брати участь у Консорціумі з термоядерної енергетики, куди
входить 29 організацій. Політехніка
стане 30-тою, — розповідає науковий керівник НДЛ магнітних сенсорів центру „Кристал“ професор Інеса
Большакова.
В Україну завітало три представники Єврокомісії — Алехандро Зуріта, Микола Дзюбінський і Андреа Букалоссі. У Політехніці гості презентували конкурси робочої „Програми
наукових досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії на 2014 – 2018 рр.“, нада-

ли консультації щодо участі в ній. На
зустрічі були представники не лише
Політехніки, а й вишів з інших міст
та різних установ НАН України, а також науково-виробничих структур.
Для львівських політехніків
Euratom-Horizon-2020 — це перспектива, адже університет має напрацювання у відповідній царині.
Щодо напряму ядерної енергетики
це — освітні програми в рамках Регіональної мережі STAR-NET щодо
підготовки спеціалістів у галузі ядерних технологій (Політехніка долучилась минулого року). Це актуально,
зважаючи на відкриття у Політехніці
2015-го напряму підготовки „Атомна
енергетика“. У напрямі термоядерного синтезу університет має 20-річний досвід роботи — міжнародні науково-дослідні проекти Лабораторії
магнітних сенсорів відомі у Європі,
США, Японії; з 1995 року виконано
близько 10 проектів, до прикладу,
апаратура для діагностики магнітного поля в радіаційних умовах забезпечує магнітну діагностику міжнародного термоядерного реактора
JET у Великобританії.
Ірина ШУТКА

спільна справа

„Економосвіта“ — для
інтеграції освіти та науки

18

травня у Політехніці відбулося засідання Координаційної ради Науково-навчального
комплексу „Економосвіта“ імені
академіка Мар’яна Долішнього

Комплекс створено 2003 року для
забезпечення інтеграції академічної
науки з навчальним процесом. Директор ІНЕМ Політехніки Олег Кузьмін, член Координаційної ради ННК
„Економосвіта“, говорить:
— Тривалий час НАН та виші були
відірвані одне від одного: в Академії
була „своя“, в університетах — „своя“
наука, а потужної співпраці між ними
не було. Врешті наші університети
не могли посісти достойного місця
в міжнародних рейтингах. На Заході
ж академії кооперуються з вишами, і
результати наукової роботи — на рахунку останніх теж. Наш комплекс,
власне, і створено для того, щоб

об’єднати зусилля університетів і академічних установ як у науковій, так і в
освітній роботі: представники вишів
долучаються до розроблення певних
наукових тем, а представники структур АН — до навчального процесу.
В ІНЕМ, наприклад, є кілька таких
професорів, як-ось професор Уляна
Садова.
Засідання Координаціної ради
ННК зазвичай проводять двічі на рік
— аби підсумувати зроблене, окреслити актуальні проблеми та плани.
На останній зустрічі представники
Західного наукового центру НАН і
МОН України, Інституту регіональних досліджень ім. М. Долішнього
НАНУ, Університету банківської
справи, Львівської політехніки,
Тернопільського національного
економічного університету, інших
установ обговорили ліцензування
напрямів підготовки і спеціальнос-

тей, розроблення навчальних планів
підготовки фахівців економічних
спеціальностей відповідно до нових
вимог ЗУ „Про вищу освіту“, використання нових підходів у навчанні
тощо. З-поміж основних орієнтирів
у розвитку науково-освітньої діяльності визначили розроблення стандартів вищої освіти за участю роботодавців, інтеграцію науки й освіти,
підтримку прикладних досліджень і
розробок, орієнтованих на забезпечення економічної безпеки України,
стимулювання наукової й інноваційної діяльності молоді, співпрацю
зі школою (актуальним є проект із
викладання учням курсу „Фінансова
грамотність“).
Крім обговорення професійних
питань у Політехніці, на базі Університету банківської справи відбувся
також турнір з міні-футболу ННК
„Економосвіта“. У ньому, як розповів заступник директора ІНЕМ Юрій
Малиновський, команда ІНЕМ, сформована з викладачів інституту, виборола перше місце і здобула кубок.
Ірина ШУТКА
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Новий поступ у світовій науці
К
афедра хімічної технології
переробки нафти і газу ІХХТ
провела 16 – 21 травня VIII міжнародну науково-технічну конференцію „Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній
промисловості“.

В її роботі взяло участь понад 100
науковців з України (Київ, Харків,
Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Лисичанськ), Польщі (Вроцлав, Ґданськ, Варшава, Краків),
Вірменії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Ізраїлю і США.
На такий представницький захід
науковці збираються вже не вперше
і кожна зустріч стає новим поступом у світовій науці. Нині світ дуже
вразливий і крихкий, він потребує
захисту від людей, а найбільше від
науковців, які можуть його підтримати. Тож на пленарному засіданні,
під час роботи різних секцій і стендових сесій, вони міркували, як зробити це якнайкраще, пропонували
свої наукові доробки, які, зокрема

допомогли б виробляти якісні, екологічно чисті нафтопродукти, доступні за цінами. Польські колеги,
до слова, мають пропозиції стосовно
нового методу заправки автомобілів
абсорбованим метаном. Доповідачі
сподіваються, що їхні розробки будуть впроваджені у промисловість.
На конференції прозвучало багато доповідей на екологічну тематику. Зокрема, науковці пропонують
ширше використовувати біодизельне та біореактивне паливо, інші відновлювальні джерела.
Присутніх на конференції зацікавили доповіді завідувача кафедри
хімічної технології переробки нафти і газу професора Михайла Братичака про побічні продукти піролізу, які є сировиною для процесів
органічного синтезу, доцента цієї ж
кафедри Петра Топільницького про
сучасний стан антикорозійного захисту нафтозаводського обладнання
в Україні та інших.
Професор Університету Північного Техасу Вітольд Бростов,

„gonoris kauza“ Львівської політехніки — частий гість цих конференцій. Його хвилює проблема пластикових відходів, які великими партіями продукує промисловість і які
засмічують довкілля.
— На жаль, як показує світова
практика, жодна країна цим питанням не дуже переймається, радше цю
проблему вирішують самі промисловці спільно з науковцями, — говорить професор. — А ще я познайомився з багатьма цікавими людьми, науковими тематиками, ідеями
і пропозиціями, про які розповідатиму в Техасі.
Вітольд Бростов є постійним
учасником та одним з організаторів
світового форуму„POLICHAR“, на
яких науковці діляться своїми новими результативними розробками.
Такий захід щороку відбувається в
різних країнах. Львів йому настільки
сподобався, що він агітуватиме своїх колег провести форум у 2018 році
саме у Львові.
Катерина ГРЕЧИН

лекція

Про основні засади результативності
підприємства

С

туденти-біотехнологи зустрілися з представниками підприємства Calsberg Ukraine, яке спеціалізується на виробництві пива, яблучного сидру, квасу, і прослухали лекцію з бережливого виробництва.

У лекції керівника
напряму організації бережливого виробництва
Михайла Надольського

(до слова, випускника
Львівської політехніки)
йшлося про те, як досягти
високої результативності

роботи підприємства. Це
організованість робочого
місця, раціональне розташування предметів,
чистота обладнання, дисциплінованість, постійне
вдосконалення, спілкування з працівниками,
їхній розвиток. Дотримуючись системи управління результативністю,
можна досягти ефективної роботи. Значну увагу
слід приділяти розвитку
працівника на підприємстві, його кар’єрному
зростанню. Лектор наголосив, що найбільша
втрата для працедавця —
невикористаний талант.
На підприємстві діє досконала система розвит-

ку лідерства — кар’єрне
зростання.
Провідний спеціаліст
з персоналу Оксана Снежинська розповіла студентам про основні засади роботи підприємства.
Було приємно почути, що
70% працівників Calsberg
Ukraine — випускники
Львівської політехніки.
Організатор зустрічі
студентів із потенційними працедавцями — відділ
практики і працевлаштування Львівської політехніки та кафедра технології
біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.
Ірина МАРТИН
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симпозіум

П

онад 200 садів і парків в Україні та поза її межами — це творіння Арнольда Рерінга, багаторічного
інспектора міських насаджень Львова, а в сучасному розумінні ландшафтного архітектора
європейського масштабу. На пошанування цієї постаті у Політехніці відбувся Міжнародний
науково-практичний симпозіум „Арнольд Рерінг — мистецтво і природа в урбаністичному
розвитку Львова“

| Світлина Ірини Мартин

— 40 років ця людина перебувала на одній
позиції і встигла багато
зробити. А.Рерінг умів
вловлювати активну у той
час зміну стилів і навіть
переплановував свої паркові закладення, бо хотів
бути у тренді. Співпрацював зі славетними архітекторами, як І.Левинський,
Ю.Захарієвич, є співавтором різних проектів. У
той період Львів розвивався найбільш динамічно
у Галичині та цілій АвтроУгорщині: завдяки покладам прикарпатської нафти
місто мало надлишок грошей, що є передумовою
розвитку садово-паркового мистецтва. І це багатство акумулювалось у красу міста. Про це важливо
говорити, відновлювати
— так, як миось відновили
клумбу на проспекті Свободи у Львові, — зазначає
голова оргкомітету симпозіуму професор Галина Петришин, завідувач
кафедри містобудування

| Світлина Ірини Шутки

Арнольд Рерінг:
у тренді сто років тому і — тепер

Політехніки, що є одним
із організаторів заходу.
Завдяки представникам кафедри тепер кожен може помилуватись
згаданим партером, що
відповідає первісному задуму А.Рерінга: проект
реставрації виконали Галина Петришин, Степан
Тупісь, Галина Лукащук.
Партер відновили за проектом автора 1903 року на
основі досліджень і архівних світлин: він зберіг загальний обрис й ідентичну
первинній огорожу, ви-

саджено близько 3,5 тис.
квітів, серед яких і рідкісні
рослини. У рамках симпозіуму відбулося урочисте
відкриття клумби. Також
— виставка магістерських
проектів „Збереження,
охорона та перспективи
розвитку мережі міської
зелені Львова“. А 21 травня
запрезентували відреставровану пам’ятну таблицю
А.Рерінга (реставрація
доцента кафедри РАМС
Олега Рибчинського). Це
таблиця у Стрийському
парку, який створив А. Ре-

рінг і який вважався одним із найвишуканіших у
Галичині та Європі. Серед
інших об’єктів, упорядкованих відповідно до його
планів, консультацій, керівництва — сад навколо
Політехніки, парк Залізна
Вода, клумби у центральній частині Львова, парки
у Стрию та в Коропці на
Тернопільщині.
Організатори симпозіуму ставлять за мету
повернути із забуття ім’я
одного з видатних творців Львова і дати належну
оцінку його внеску у розвиток міста, обговорити
проблеми дослідження,
збереження та реконструкції історичних систем озеленення міст, налагодити
спілкування між науковцями у сфері охорони історичних садів і парків
Львова. Посилення охорони і поліпшення стану
пам’яток садово-паркового мистецтва — основний
акцент зустрічі. У цьому
напрямі політехніки працюють з 1970-х років.
Ірина ШУТКА
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Інтернет речей
у Політехніці: якість
програми гарантуємо

Професор Ольга Мельник отримала грант Президента України. Грошосву відзнаку для здійснення наукових досліджень
завідувачці кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Львівської політехніки призначено згідно з розпорядженням Президента №197/2016-рп.
Загалом гранти здобули 14
докторів наук з усієї України.

Я

к створювати „розумні речі“ — цього з вересня вчитимуть у Політехніці. 21 травня тут відбувся День відкритих дверей бакалаврської ІТ-програми
„Інтернет Речей“, що є пілотною в
Україні. Абітурієнтам, їхнім батькам
і всім зацікавленим розповіли про
особливості вступу й навчання за програмою та професійні перспективи її
випускників

| Світлини Ірини Шутки

Фахівці у галузі інтернету речей
(Internet of Things або ІoT) — затребувані, адже це — один із трендів ІТ-індустрії, й у найближчі роки очікується
значне зростання кількості розумних
пристроїв. Тому наближення університетської освіти до практики тут
дуже важливе — і нова програма це
пропонує. Її розробили фахівці Львів-

ського ІТ-кластера (серед яких і Політехніка), з орієнтацією на потреби
ринку й курси провідних університетів світу, зазначив ініціатор програми
Зеновій Верес із кафедри комп’ютеризованих систем автоматики (КСА) Політехніки й компанії SoftServe.
Серед особливостей програми: орієнтація на виконання проектів, залучення до навчального процесу ІТ-фахівців, практика в ІТ-компаніях і теми
бакалаврських від них. У підготовці
буде апаратна й програмна складові,
адже IoT— це і фізика, і цифра, тобто і
пристрої, і програмування. Різні мови
програмування, розроблення мобільних додатків, тестування програм і
пристроїв, хмарні технології, а водночас робота з мікроконтролерами,

збір інформації з допомогою сенсорів, проектування електронних схем і
т.д. — цього вчитимуть студентів. Виготовити продукт, однак, не досить,
його треба вміти подати, тому буде й
менеджмент в ІТ-галузі, захист інтелектуальної власності, робота в команді. Випускники програми IoT зможуть
працювати програмістами,
дизайнерами або розробниками користувацьких інтерфейсів, тестувальниками ПЗ
і пристроїв, архітекторами
ПЗ. „Якість програми гарантуємо“, — каже Степан Веселовський, виконавчий директор ІТ-кластера.
Освітня програма (спеціалізація) „Інтернет речей“
— у рамках спеціальності
„Комп’ютерна інженерія“. Передбачено 50 місць. Набір відбуватиметься
на комерційній основі — навчання
коштуватиме від 9,5 тис. грн. за рік.
Але найкращі вступники мають шанс
отримати стипендії від ІТ-кластера (3
стипендії) та окремо від ІТ-компаній,
зазначив С. Веселовський. Більше —
на http://www.iot-ua.com/.
Про актуальність програми говорили й заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій
Москаленко, завідувач кафедри КСА
Адріан Наконечний, директор ІКТА
Микола Микийчук. А секретами успіху в галузі ділились львівська команда
Smart Atoms, студенти Політехніки
HardCode, ін.
Ірина ШУТКА

Позаконкурсний вступ і цільовий прийом до вишів скасовано. Це відповідає конституційній нормі щодо рівного доступу
до вищої освіти на конкурсних
засадах, наголосила перший заступник міністра освіти і науки
Інна Совсун. А участь у конкурсі за результатами вступних
іспитів (а не ЗНО) зможуть брати
такі категорії абітурієнтів:
особи, які мають захворювання,
що перешкоджають пройти ЗНО;
діти-сироти; учасники бойових
дій.
Україна — 45-та в рейтингу держав за якістю вищої
освіти. Лідерами рейтингу QS
Higher Education System Strength
Rankings є США, Великобританія,
Німеччина. Під час складання
рейтингу до уваги брали 4 критерії: позиція за ефективністю
освітньої системи, доступ населення до ринку якісних освітніх
послуг, досягнення найкращого
вишу держави, обсяги інвестицій у галузь.
До Дня науки — премія Scopus
Awards Ukraine. Відзнаку, що
спрямована на заохочення вчених за активну діяльність і популяризацію науки, започаткували компанія „Ельзевір“ і МОН
України. Переможців визначено
у 5 номінаціях. Відзначений зокрема КНУ ім. Т. Шевченка, також
низка вчених. Їхній внесок у світову науку оцінювали за даними
бази цитувань Scopus.
Конкурс від Google для студентів. Для участі слід зареєструвати команду — і створити
мобільний додаток. Грант
конкурсу передбачає поїздку в
Сан-Франциско з відвідинами
штаб-квартири Google. Додаток
переможця потрапить на Google
Play Store. Дедлайн — 28 червня.
За матеріалами інформагенцій
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перспективи

Ми можемо готувати педагогів
для профосвіти
Ч
ому викладачів для професійно-технічних закладів варто готувати
у технічних вишах і які перспективи у цьому напрямі має Львівська
політехніка, розповідає професор кафедри педагогіки та соціального
управління університету Лілія Сушенцева, котра давно теоретично й
практично займається цією проблематикою.

— Недавно у Політехніці відбувся круглий стіл „Проблеми підготовки педагогів для професійної
освіти“. Чому ця тема важлива для
вищої технічної школи?
— Загалом психолого-педагогічній підготовці в технічних вишах приділяють дуже мало уваги. І
нам часто доводиться переконувати у її потрібності. У магістратурі,
як відомо, психолого-педагогічні
дисципліни зведені до єдиної —
„Педагогіка і психологія вищої
школи“, хоч насправді потрібна і
психологія вищої школи, і педагогіка вищої школи, і методика
викладання у вищій школі й науково-педагогічна практика, адже
магістри — це майбутні викладачі,
науково-педагогічні працівники.
Дискусію нині породжує думка,
що магістри здобудуть педагогічну підготовку в аспірантурі. Але
вона хибна, адже, по-перше, не всі
випускники магістратури йдуть в
аспірантуру, а по-друге, там все
ж має відбуватись підвищення
науково-педагогічної кваліфікації. Минули часи, коли без спеціальної психолого-педагогічної і
методичної підготовки викладач
допускається до навчально-виховного процесу. Й актуальним
стає право випускників-магістрів
обіймати посади викладачів у професійних і вищих навчальних закладах.
Педагог професійного навчання (або інженер-педагог) виконує
подвійну функцію — викладача
спеціальних дисциплін і майстра
виробничого навчання: і перше,
і друге ґрунтується на технічних
знаннях і вміннях у конкретній
професії. Звісно, педагогічний
навчальний заклад не може дати
ґрунтовну технічну підготовку такому фахівцеві. Коли ми досліджували навчальні плани з підготовки
інженера-педагога в педагогічних
вишах, з’ясували, що там значна

частина педагогічних дисциплін,
а технічних — мінімум, тож випускник відповідно не є як слід
обізнаний з особливостями виробничих, технологічних процесів. Таку базу йому може дати саме
технічний виш. Водночас не говоримо про автоматичне поєднання
інженерної і психолого-педагогічної складових: важливо не тільки
дати інженерові-педагогу знання
зі спеціальності і сформувати відповідні уміння, а й навчити, як
ефективно передавати ці знання й
навички іншим. Важливою є і його
готовність швидко змінювати і середовище, і себе, і своє ставлення
до певних аспектів, освоювати
нові техніку, технології.
— Якою нині є підготовка інженера-педагога у технічних вишах?
І що, на Вашу думку, потребує
змін?
— Як засвідчив наш аналіз, в
Україні незначна частина технічних вишів здійснюють підготовку
педагога профнавчання. У східному регіоні цей напрям узяла під
опіку Українська інженерно-педагогічна академія (Харків), але вона
не може готувати фахівців за всіма спеціалізаціями. У Політехніці є стільки спеціальностей, тісно
пов’язаних із профілями підготовки робітничих кадрів, тож де, як
не тут, готувати педагогів профнавчання.
Щодо кадрового забезпечення, то методику профнавчання
повинні викладати фахівці, які
мають психолого-педагогічну
базу. На нашій кафедрі я, скажімо, маю підготовку міжнародного інженера-педагога і можу
викладати спецдисципліни певного технічного напряму, деякі
колеги — інженерно-педагогічну
підготовку будівельного напряму.
Якщо віддати методику технічній
кафедрі, це не матиме ефекту: ви-

кладач без психолого-педагогічної
підготовки не дасть майбутнім
інженерам-педагогам того, що
потрібно. На технічних кафедрах
декому здається, що ми можемо
забрати в них частину навантаження, але насправді їхні студенти все одно залишаться у них, а ті
ж, хто розуміє, що в майбутньому
хоче викладати (і саме дорослим),
підуть до нас. Тобто ми, навпаки,
зняли б додаткове навантаження
із кафедр.
— Під час круглого столу Ви озвучили низку пропозицій кафедри ПСУ.
— Із жовтня ми напрацювали
освітні бакалаврські й магістерські
програми із професійної освіти за
вісьмома спеціалізаціями; готові
подавати їх на ліцензування. На
базі Політехніки можливі й курси
підвищення кваліфікації інженерів-педагогів: фахівці технічних
кафедр могли б давати їм технічну
складову, а наша кафедра — методику, педагогіку, психологію.
Оскільки виш не орієнтований
на формування робітничих кваліфікацій (це прерогатива коледжу,
технікуму тощо), то, зрозуміло, у
стінах Політехніки не можемо готувати майстра виробничого навчання, якого нині так потребують
професійно-технічні заклади. Та
ми пропонуємо створити на базі
університету Навчально-науковий комплекс для підготовки кадрів, які, отримавши професійно-технічну освіту, забажали б
отримати фах педагога профосвіти за спорідненою спеціальністю.
Було б добре, щоб їх можна було
зараховувати за співбесідою абощо, також розробити інтегровані навчальні плани. Свого часу я
реалізовувала схожий проект між
Національною металургійною
академією України і професійно-технічними закладами Криворіжжя. Така система дає інженера-педагога, який, по-перше, має
кваліфікаційний розряд, по-друге,
володіє методикою формування
професійних знань і навичок.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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люди університету

Основоположник школи імітансного
контролю якості продукції

П

рофесор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації ІКТА
Євген Походило вже понад 46 років працює в альма-матер. Тут здобув визнання, повагу і любов колег, своїх вихованців, став визнаним
фахівцем у галузі приладобудування.

Високий, спортивної статури,
веселої вдачі, щирий, невгамовний,
доброзичливий, завжди усміхнений
— таким знають Євгена Володимировича, відомого українського вченого, не лише в інституті та університеті, а й за кордоном.
Випускник кафедри інформаційно-вимірювальних технологій свій
шлях у науку розпочинав інженером-дослідником на львівському
НВО „Термоприлад“. Та вже невдовзі
викладачі, пам’ятаючи свого здібного студента, запросили його в рідні
пенати. Відтак і почався його кар’єрний ріст: старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник… Саме
в стінах НДС-1 та ОКБ (нині НДКІ
„ЕЛВІТ“) народжувався науковець
зі створення засобів вимірювальної
техніки, якими займатиметься впродовж свого життя й стане відомим у
світі. Згодом перейшов на кафедру
метрології, стандартизації та сертифікації.
— Разом з колективом науковців
ми розробляли нові засоби вимірювальної техніки для спеціального
і широкого застосування, зокрема
розробили перший в СРСР портативний аналоговий прилад для вимірювання ємності, індуктивності,
опору, а також параметрів комплексного опору ємнісного та індуктивного характеру, який 10 років був у
серійному виробництві (випущено
понад 80 тис. приладів). Згодом був
перший в СРСР серійний малогабаритний цифровий вимірювач аналогічних параметрів для експлуатації
як у лабораторних, так і польових
умовах (до того в Союзі користувалися мостами змінного струму
лабораторного призначення). Далі
було ще чимало інших вимірювальних засобів, серед них (у співпраці з
болгарами) — вимірювальна система
на базі персонального комп’ютера,
засоби для різних технологічних
процесів, мультиметри, деякі з них
і досі використовують для вимірю-

вальних задач. Бувало й таке, що доводилося працювати одночасно над
двома-трьома темами, — говорить
Євген Володимирович
Як відзначає професор кафедри
Тарас Бойко, Євгенові Походилу
„вдається успішно поєднувати свої
попередні напрацювання у сфері
вимірювань електричних величин
з актуальною тематикою кафедри.
Крім цього, є добрим викладачем,
який вміє зацікавити студентів не
лише теоретичним матеріалом, а й
долучити до наукових кафедральних
досліджень. Тут, на основі своїх досліджень, захистив докторську дисертацію“.
А директор ІКТА професор Микола Микийчук додає:
— Євгена Походила знаю давно, бо вже багато років працюємо
в одному інституті. Він порядний,
відповідальний, талановитий інженер у галузі вимірювання електричних величин на змінному
струмі, основоположник школи
оцінювання якості продукції на
основі теорії вимірювання параметрів імітансу багатоелементних
двополюсників, є одним з провідних науковців кафедри метрології,
стандартизації та сертифікації,
має великий інженерний досвід,
багато розробок за останні тридцять років. Користується заслуже-

ною повагою в колективі і серед
студентів. На таких, як він, тримається весь наш інститут.
Багатогранною є і науково-громадська діяльність професора. Під
його керівництвом кандидатські
дисертації захистило п’ятеро вихованців. Євген Володимирович гордиться тими, хто вже захистився і
прокладає власний шлях у житті,
своїми аспірантами й молодими
науковцями, бо вони продовжують
розвивати й наповнювати новими
ідеями, новим змістом, вагомими
науковими розробками його наукову школу.
— Євгене Володимировичу, свого часу Ви були „чистим“ науковцем,
тепер поєднуєте цю працю з викладацькою…
— Вважаю, що мені в житті дуже
поталанило, бо я пройшов добру
практичну і жорстку школу, яка допомагає мені у викладацькій роботі,
дозволяє почуватися на рівні із сучасною молоддю. Маю 20 авторських
свідоцтв, 15 патентів України, три
монографії, понад 200 науково-технічних статей та тез доповідей на
різних конференціях, 40 методичних
праць, з них три навчальних посібники. Не уявляю, як без такого досвіду працював би нині зі студентами.
— Які Ви поза роботою?
— Я живу в гарному місці на Майорівці, тому щодня милуюся довкіллям. Маю невеличку пасіку, сад,
щодня босими ногами „заряджаюся“
від землі. Люблю театр. За натурою
я оптиміст, люблю веселе слово, гумор, гарну пісню і приємне товариство. В молодості часто з друзями
ходив у гори, підкорював на байдарках річки України та Прибалтики.
— Звідки черпаєте наснагу?
— Світ дуже кольоровий і не завжди переважають світлі тони, тому
завжди намагаюся „організувати“
собі добрий настрій, налаштовуюся
на добро, не дивлячись навіть на те,
чи повернеться воно до мене. Певною мірою дістаю наснагу від сім’ї.
Катерина ГРЕЧИН
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презентація

Історія Конституції
Д

о Львівської політехніки, на запрошення Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків з діаспорою, знову приїхав кандидат історичних наук,
доктор політичних наук, професор Микола Томенко. Цього разу він презентував свій навчальний посібник „Україна: історія Конституції“.

Посібник призначений
для використання у загальноосвітніх навчальних
закладах і присвячений
висвітленню питань історії розвитку українського
конституціоналізму від
найдавніших часів до сьогодення. Послухати професора прийшли студенти
різних курсів Інституту
права та психології.
У ході роботи над посібником Микола Томенко ознайомився з багатьма
унікальними конституційними документами і доктринами видатних українських науковців, громадських та політичних діячів
і застосував власний підхід
до персоніфікації конституційних документів.

Автор говорив про важливі питання актуальності
українського конституційного досвіду, його історичної, термінологічної та
змістової складових тощо.
Не оминув і питань сучасної освіти, адже нині, до
прикладу, здобувати чи не

здобувати студентам технічних вишів гуманітарну освіту вирішуватимуть
самі виші, а це означає, що
чимало спудеїв не вивчатимуть історії України,
української мови й літератури взагалі, або, за дозволом ректорату, зможуть
робити це факультативно.
Таке ставлення до освіти, її
ціннісних речей, на думку
доповідіча, є небезпечне.
Микола Томенко також
розповів про акції, організовані фондом „Рідна
країна“, серед яких — „Пізнай Україну“, „ЕтноЛіто“,
„Спортивні ігри України“,
„7 історико-архітектурних
чудес України“, „7 чудесних туристичних маршрутів України“” та інші. Він

наголосив на тому, що це
— лише початок великого
задуму, адже на часі нові
цікаві акції з усіх регіонів
України, які допоможуть
пізнати цінності, зокрема,
й духовні, які об’єднують
Україну й сприяють найшвидшому її поверненню
до своїх кордонів. Оскільки
акції — навчально-пізнавальні, то з ними можна ознайомитися на сайті фонду.
Микола Томенко відповів на запитання студентів,
поспілкувався з аудиторією.
На зустрічі також виступили депутат кількох скликань
Верховної Ради України
доктор технічних наук Михайло Поживанов та доктор
економічних наук Степан
Давимука.
Катерина ГРЕЧИН

персональна виставка

В

иставка картин „Вогонь запеклих не пече…“
художниці-аматорки Зіни Гаврилюк (двадцять років тому емігрувала в Чехію), приурочена
до 155-ліття перепоховання Тараса Шевченка,
зібрала багато гостей. Оглянути картини українки можна в 214-ій аудиторії головного корпусу
Політехніки.

— Моя найзаповітніша мрія — персональна
виставка в Україні —
здійснилася!, — такими
словами розпочала свій
виступ мисткиня.
Привітати українку
прийшли: поет, громадський діяч Ігор Калинць,
директор Народного
музею Тараса Шевченка Львівського палацу

мистецтв Зіновія Філіпчук, герої Майдану поет,
сценарист Станіслав
Чернілевський (художниця ілюструвала його
поетичну збірку „Чеський зошит“, яку писав,
перебуваючи після поранення під час Революції
Гідності на лікуванні в
Празі) та директор Роздільського державного

гірничо-хімічного підприємства „Сірка“ Володимир Венчак (познайомився з художницею
під час лікування в Чехії
після поранення на Майдані). Настроєвості додали пісні у виконанні
студентів-бандуристів
ЛНМА ім. М. Лисенка (керівники: заслужений діяч
мистецтв України Оксана
Герасименко та заслужений артист України Тарас
Лазуркевич).
Організували виставку спільно Міжнародний
інститут освіти, культури
та зв’язків із діаспорою і
Науково-технічна біблі-

| Світлина Наталії Павлишин

Українка з Чехії привезла
картини в Політехніку

отека Львівської політехніки, Народний музей Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв.
Наталія ПАВЛИШИН
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ПРОСВІТА

ексклюзив

Правда про так звану „Велику Вітчизняну“
В умовах окупації
Не відповідає дійсності і те, що в
Україні все населення з радістю, як
про це іноді пишуть чи говорять, зустрічало німецькі війська. Більшість
селян не вірили, що гітлерівська влада покращить їхнє життя, і в розмовах не висловлювали ні задоволення
тим, що „прийшли“ німці, ні суму за
тим, що „пішли“ совєцькі. Колишні
радянські активісти й комуністи спочатку всі принишкли, але незабаром
частина з них почала співпрацювати
з новою владою: хтось із них легко
змінив свої ідеологічні погляди, а
хтось, може, з побоювань, що німці
запідозрять їх у свідомому небажанні служити їм. А частина „колишніх“
так і до кінця окупації „сиділи мовчки“. Були одиниці таких, хто на весь
голос ганив уже на той час неіснуючу радянську владу, і також одиниці
таких, хто огидно вихваляв німців,
— це ті, хто в Першу світову війну
побував у полоні й служив у заможного німецького селянина. Упевнено
можна тільки сказати, що переважна
більшість українських селян усе-таки
надіялася, що німці розпустять колгоспи. Але минали тижні й місяці окупації і люди почали розчаровуватись
у німецькій владі.
Незабаром стало ще гірше, як
було „за Сталіна“. Села переповнилися людьми: із міст повернулися ті, що
після колективізації виїхали на роботу „на заводи“. Тепер заводи стояли,
а в селах робота була, хоч вона стала
майже дармовою: хліба до кінця 1941
року гітлерівці дали не більше, як давали комуністи. 1942 року німці дали
Початок у ч.ч. 13-14, 15.

селянам України навіть менше хліба,
ніж 1941 року, а 1943-го взагалі нічого
не дали — все, що колгоспи намолотили, відразу ж вивезли. Люди мали
на зиму тільки те, що якось потай
принесли з колгоспу влітку. Під час
окупації всі тяжко працювали навіть
узимку. А до того ж боялися, що вивезуть на роботу в Німеччину.
Ще в перші тижні окупації в селах
припинилася будь-яка торгівля, не
збиралися базари. У 1941/42 навчальному році в селах відкрилися тільки
початкові школи, а навесні 1942 року
вже закрилися. За кілька місяців від
початку окупації в селах почали користуватися кресалом і кременем, бо
німецька влада не могла забезпечити
селян навіть сірниками!

Хто готувався напасти
перший?
Про це докладно й дохідливо
написав у своїх книгах старанний
дослідник радянської історії Віктор
Суворов.
Німеччина не була готова до війни. Вона могла оборонятися: для
цього, за воєнною теорією, достатньо мати і втричі менше сил. Якщо ж
їй почати війну першою, то, за тою
самою теорією, можна мати тільки
короткочасний успіх, бо супротивник швидко оговтається. Чому ж
німецьке керівництво вирішило випередити супротивника і напасти на
Радянський Союз першим? А тому,
що Гітлер розраховував на те, що
Червона армія, здеморалізована антинародною сталінською політикою,
чинитиме тільки слабкий опір.
Німецькі війська (153 німецькі й
37 — італійські, фінські, румунські

фотофакт

В актовій залі Львівської політехніки 21 травня пройшов другий тур Міжнародної науково-дослідної конференції „Андрей Шептицький — будівничий держави,
князь церкви, лідер нації“. Її організували Громадська
рада „Святий Юр“, Центр національного виховання імені Андрея Шептицького та Національний університет
„Львівська політехніка“.

| Світлина Зенона Боровця

Будівничий держави,
князь церкви, лідер нації

й угорські дивізії), призначені для
нападу на Радянський Союз, налічували разом, за радянськими даними,
5,5 млн особового складу. На озброєнні тих військ, повторімо, було,
також за радянськими даними, 3712
(за іншими даними — усього близько 4300) танків (легких і середніх,
важких зовсім не було, вони з’явилися значно пізніше), 4980 літаків і
47,2 тис. гармат і мінометів.
Кадровий склад Червоної армії і
флоту перед початком війни налічував понад 5 млн, танків було понад 25
тисяч, літаків — понад 32 тисячі, гармат і мінометів — понад 102 тисячі.
На території західних прикордонних округів (Ленінградського,
Одеського та особливих Прибалтійського, Західного і Київського) дислокувалося 170 дивізій і 2 бригади, які
налічували 2 млн 680 тис. До 1 липня
1941 р. було мобілізовано 5,3 млн 1.
Навесні 1941 р. в західних країнах
поширювалися повідомлення про великі воєнні приготування Радянського Союзу2, але тут їх називали провокаційними. Після того, як Німеччина
напала на Радянський Союз, міністр
закордонних справ Німеччини
Й. Ріббентроп заявив на прес-конференції, що Німеччина була змушена
випередити радянський наступ.
Военно-исторический журнал, 1972, № 12. –
С. 46.
2
История Второй мировой войны 1939 – 45, т. 4,
М., 1975. – С. 31.
1

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

Святковий захід, переплетений поезією та піснями, приурочили до Дня
матері студенти ІБІД Львівської політехніки. А також
представили виставку малюнків у стилі петриківського розпису студентки
цього інституту Віри Антіпової.
Н. П.

| Світлина Наталії Павлишин

Привітали
матерів

цікавий проект

Політехніки матимуть пам’ятник студентам

Н

а території академмістечка Львівської політехніки вже невдовзі
з’явиться студентський простір, де молодь зможе в теплу погоду
поміж парами чи після навчання проводити вільний час, спілкуватися,
відпочивати. Це особливе місце буде біля четвертого навчального корпусу, де встановлять пам’ятник студентам.

| Світлина Наталії Павлишин

Проект пам’ятника вже затвердили і його автор, скульптор Степан Федорин розпочинає роботу
над творенням скульптури у натуральну величину. Пам’ятник уже
має свою назву — „Розсовування
меж“. Це буде своєрідний символ,
який втілить образ усього студентства, їхнього
молодечого запалу, несприйняття жодних обмежень та тиску.
— Площа, де стоятиме пам’ятник досить
камерна, тож я запропонував уникнути монументального рішення і використати садово-парковий стиль.
Скульптура матиме форму квадрата, розміром
3.60 м на 3.60 м. Спробував зробити скульптуру
так, щоб вона не була
суцільною стіною, а повітряна, ажурно-просторова. Довкола буде
безбар’єрний простір,
де студенти в теплу погоду зможуть сидіти на
траві, як практикують
на університетських те-

риторіях за кордоном, — почав
пояснювати концепцію проекту
скульптор. — Головний задум —
створити універсальну скульптуру, яка буде і окрасою, і місцем,
біля якого в різні визначні події
збиратиметься молодь.

Головна ідея — втілення образу молодих людей, які наполегливо
руйнують рамки, в які їх пробують
затиснути. Якщо подивитися на
скульптуру зсередини, то видно, що
силуети розривають куб.
— Оскільки це Політехніка, то
саме точними лініями передаю геометрію: обрамлення — рівний квадрат,
а крокуючі фігури, як циркуль. Хоча
силуети фігур будуть більш м’які, не
буде чітко видно, що вони оголені, без глибокої деталізації, а лише
впізнавані силуети хлопця та дівчини. Білі птахи,
які контрастуватимуть на
фоні чорної бронзи, теж є
символом волі. Стіни більше нагадуватимуть камінь,
лінії квадрата будуть гострі, а тіла м’які. В такий
спосіб покажу боротьбу
тіла з каменем. На вільних
площинах квадрата можна
розмістити інформацію
про відзнаки Політехніки,
про визначні події університету. Скульптура не
матиме постаменту, щоб
бути посеред людей. Все
виконуватиметься з бронзи, тож пам’ятник буде
міцний. Студенти зможуть
під кожну подію його якось
прибрати, — додав Степан
Федорин.
Наталія ПАВЛИШИН
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мости співпраці

Польські гімназисти — гості Політехніки

В

Колективи обох гімназій дружать
уже три роки, працюючи спільно
над різними проектами. На їхньому рахунку — проекти з етнографії
та спортивних змагань. Цього року
відбувся тренінг між українськими,
польськими і німецькими гімназистами, а наступного року вони планують писати спільний проект, який
фінансував би Європейський Союз.
Під час перебування польських
гостей у Львівській гімназії діти
продемонстрували свою спортивну майстерність, господарі на
майстер-класах навчили своїх однолітків писати писанки, робити
ляльки-мотанки, танцювати українських танців. А 13 травня всі разом
зустрілися з ректором Львівської
політехніки професором Юрієм
Бобалом. Юрій Ярославович тепло
зустрів юну делегацію, коротко розповів гостям про історію університету, запросив їх у майбутньому
приїжджати на навчання у Львівську
політехніку і побажав плідної співпраці на майбутнє.
Цього ж дня діти побували в актовій залі головного корпусу, про істо-

| Світлина Андрія Савчишина

рамках співробітництва між
Львівською академічною
гімназією та Вроцлавською
гімназією ім. Львівських професорів 30 польських гімназистів
старших класів на чотири травневі дні завітали в гості до своїх
українських друзів.

рію якої і її відновлення цікаво розповів заступник директора ІАРХ доцент
Ярослав Ракочий. На пам’ять про цю
подію польські і українські гімназисти

разом із ректором Політехніки зробили спільну світлину.
Катерина ГРЕЧИН

студентські ініціативи

Разом із BEST живи яскраво — живи інакше!
Цікавих заходів
Ц
забагато не буває
ікавих заходів забагато не буває — вирішили
представники Львівського осередку Міжнародної студентської організації BEST і останній
весняний місяць максимально заповнили різними
цікавими проектами. За місяць вони встигли провести дві масштабні події (TEDxLvivPolytechnic,
BEST Hackathon Lviv 2016 і BESTSpeakingClub) і
допомогти підготувати на початок літа (3 – 5 червня) фестиваль De:coded. Про особливості приготувань, цікавинки заходів та плани на майбутнє
розповіли представники Виконавчої ради осередку BEST Національного університету „Львівська
політехніка“.

— Цей рік був для нашої організації експериментальний і насичений.
Поставили собі за мету
реалізувати 15 великих
проектів і ще кілька дрібних. Зокрема святкування нашого 14-річчя, адже
наш осередок найстарший
в Україні. Також напри-

кінці червня до нас приїде двадцять студентів із
різних куточків Європи
в рамках Літнього освітнього курсу „IT Lions:
open your wild potential“.
Наші колеги також поїдуть на літні курси за
кордон, — розпочав розмову заступник голови
осередку BEST, четвертокурсник ІАРХ Павло
Білик.
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На Hackathon Lviv
програмували
Серед основних цьогорічних заходів був
BEST Hackathon Lviv
(відбувався всередині травня), який львівські BESTівці проводили
вдруге. Цього разу свої
сили випробувало сімдесят учасників не лише з
нашого міста, а й Києва,
Вінниці, Одеси, Запоріжжя. Відбувалися інтелектуальні перегони у
трьох категоріях: Desktop
Game Development (розробка комп’ютерних
ігор); Mobile Application
Development (розробка додатків для мобільних пристроїв); Web
Development (веб-розробка).
— Формат Hackathon
передбачав 24 години
роботи нон-стоп. Після
чого команди презентували результати роботи.
Це найголовніший етап,
бо не важливо, чим займалися впродовж доби,
а головне — результат
роботи, — розповіла головний організатор цього
проекту четвертокурсниця ІКНІ Марія Майор.
— Попередньо ми проводили відбір учасників.
Не було особливих вимог
щодо їх спеціальностей,

головне, щоб вміли працювати у сфері ІТ і зналися в дизайні, аби все гарно
оформити. Можна було
реєструватися командами чи осібно. До слова,
минулого року ситуативно сформована команда
здобула перемогу.
Результат змагань, окрім подарунків, — можливість познайомитися з
представниками компаній, поділитися своїми
ідеями та побачити напрацювання інших учасників. Зараз Hackathon
відбувається окремо по
осередках, та надалі планують об’єднувати у всеукраїнський проект.

TEDxLvivPolytechnic
націлював на зміни
TEDxLvivPolytechnic
зірвав аншлаг. Молоді,
яка прагне змін і хотіла
поспілкуватися з тими,
хто розпочав змінювати
світ вже і зараз, виявилося більше, ніж очікували
організатори заходу.
— Основна ідея заходу — „Живи яскраво
— живи інакше“. Тож,
ми зібрали цікавих спікерів, які зуміли втілити
свої мрії в життя і перетворити їх у корисну
справу для суспільства.
Серед наших доповідачів

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
був Євген Демченко, автор проекту „Моя країна“, який наголосив, що
ми — єдиний народ і для
того, щоб краще знати
один одного, треба подорожувати країною. А
також один із ініціаторів
ланшафтних змін у Львові
— Олександр Шутюк. Він
доводив, що місто можна змінювати і робити
комфортнішим, а також,
що дизайнери справді
можуть робити проекти,
які реально реалізовувати. Ще своїми ідеями
поділилися мандрівник
та онлайн-підприємець
Орест Зуб і засновник
імпровізаційного руху в
Україні та першої імпрогрупи „SerYozno“ Ярема Турчик. Загалом було
дев’ять спікерів, — розповіла про ще один захід
головний організатор
четвертокурсниця ІАРХ
Світлана Гороховацька.

De:coded —
божевільна суміш
технологій
А вже 3 – 5 червня у Палаці Мистецтв на De:coded
зберуться 5000 прихильників ІТ та інноваційного
мистецтва, серед яких 1500
— учасники конкурсів із
робототехніки, кіберспорту та гри на терменвоксі.
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Як розповіли мої співрозмовники, De:coded
буде схожий на „божевільну суміш“ найрізноманітніших заходів, які
зацікавлять усіх: і дітей,
і дорослих. Для глядачів
представлять новинки
медіамистецтва, різні
розробки, мейкерство та
інформаційні технології.
Мета фестивалю — об’єднання людей різних професій задля соціальних,
бізнесових чи мистецьких проектів і стимулювання збільшення кількості програмістів-підприємців. У рамках події
виступатимуть українці
з Twitter, Facebook та
успішних стартапів України.
У програмі De:coded
передбачено заходи, які
зацікавлять працівників
ІТ-галузі, а також і звичайних поціновувачів
технологічних інновацій.
Відвідувачів чекає перша
у Львові виставка комп’ютерного медіамистецтва,
вінтажних комп’ютерів, змагання роботів та
дронів. А діти від 5 років
зможуть відвідати майстер-класи з робототехніки, програмування та
розробки комп’ютерних
ігор.
Наталія ПАВЛИШИН
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студентський фестиваль

З

авершилися виступи інститутів на фестивалі „Весна Політехніки“. Попереду ще найважливіше
— фінал і оголошення переможців. Довершила „Весну“ трійка інститутів: ІКТА, ІАРХ, ІНПП.

„Весна“ на фінішній прямій

Місто згаслих надій
бунтівної весни
Цього разу бунтували студенти
Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології. Вони представили глядачеві
виставу „Бунт“. Автор ідеї та
сценарію — Назар Питлюк.
Кожна людина — частина великої
ідеї. Але річ у тім, що ці ідеї бувають
різні і не завжди добрі, а часто руйнівні. Руїна вибудовує систему. І рано
чи пізно знаходиться той, хто наважується цю систему знищити, скинути
маски, які приховують реальність….
Вистава розпочинається кадрами
на екрані, які у найнеочікуваніший
момент розриває головний герой,
який вважає себе творцем міста —
його одного обличчя (порожнього і холодного). Слову Джонатана
повинні коритися всі. Його режим

„Шедевр“ від архітекторів
Побачити „Шедевр“ — саме задля
цього прийшли глядачі 18 травня на виступ найкреативнішого
інституту Політехніки — ІАРХ.
Цього разу для глядачів підготували загадкову історію, з елементами фентезі, про видатного ху-

— вогонь, з якого все
почалося і яким усе
закінчиться. На чолі
цього режиму, від якого гине світ, стоять ще
троє, які власне наважуються розпочати
бунт, звільнити обличчя містян від масок, що приховують
унікальність, відкрити
у людині людське. Але
вже було багато диму,
отож, буде і вогонь.
Джонатан у відповідь
діє жорстко і нещадно
— знищує бунтівників. Залишається останній, який, зриваючи маски з
облич, переманює людей на свій бік.
Джонатан уже не має шансу. Але несподівана розв’язка — повсталі знищують обох, адже не має бути жодного режиму, а всі, хто творив цю
систему, — люди режиму…
дожника, який обіцяє людям вічне
життя, але… увіковічнивши їх у
своїх картинах.
Присутнє було й вічне почуття — кохання. Головна героїня
захопилася генієм художнього
мистецтва і, заінтригована його
роботами, відкрила велику таємницю особливої творчості. Врешті,
з’ясувалося, що цей художник був

Напружений сюжет годинної вистави. Експресії їй додають ефекти
світла, диму, звучання гітари й синтезатора. „Бунт“ змушує подумати,
коли і заради чого доречно бунтувати. І залишає глядачеві багато запитань.
Ірина МАРТИН
лише в уяві дівчини. А насправді
увіковічнювала всіх вона. Тож завершення було зовсім несподіване
і з дуже приємним для членів журі
сюрпризом — відкриттям їхніх
портретів, стилізованих під класичні образи.
Витримати інтригу, — це, мабуть, найголовніша „фішка“ архітекторів, окрім завжди оригінального і добре продуманого оформлення сцени (справді щороку
вражають!). Не став винятковим і
цей виступ: посеред вистави з-за
куліс з’явилася величезна майстерня художника. Та й сам виступ
акторів вражає своєю легкістю, натуральністю і багатством імпровізації, яка зрештою стає добрим
доповненням. Особливою є й гра
акторів другого плану, яка, наче
між іншим створює відповідний
антураж та настрій.
Студенти ІАРХ уже багато років
залишаються фаворитами глядачів.
Цього року вони вкотре довели, що
варті бути претендентами на перемогу.
Наталія ПАВЛИШИН
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ІНПП навесні дарує
кохання

4 червня у Львові відбудеться
Форум професіоналів у сфері
маркетингу, комерційного/політичного PR та event-менеджменту. Головна мета — консолідувати
маркетинг/піар коммюніті Західної
України та інтегрувати її в український контекст. Форум відбуватиметься у трьох тематичних потоках:
маркетинг, PR та Event. Дізнатися
більше, ознайомитись із переліком
спікерів та купити квиток можна на
сайті — forgevents.com,та на офіційній сторінці події у — facebook.com/
events/1760044307552228, а також в
організаторів, написавши на електронну пошту: mpr.forge@gmail.com
або за телефоном: +38(050)-238-41-77.

У День вишиванки на „Весні Політехніки“ Інститут права та психології зазіхнув на одвічну тему
кохання. Скільки вже було про це
сказано й написано, але любов є
почуттям, яке ніколи не залишає
людину в спокої.
Правники, психологи та журналісти спільними зусиллями підійшли
до цієї теми дещо по-іншому. В основу мелодраматичної історії поклали
долю дівчини. Словами „я просто
жінка…“ одночасно розпочинаються
три зовсім різні любовні історії.
Вікторія і Остап ніяк не можуть
наважитися зізнатися в коханні, і
тому всіма можливими засобами
намагаються зачепити один одного. Друга пара, вже сімейна, на той
момент переживає кризовий період
у стосунках. А в останній історії дівчині щастить на зустріч із самим
Купідоном. Ці три історії перетинаються між собою тільки яскравою
червоною лінією кохання.
Романтики додавали танці і чудові українські пісні. Студенти ще раз
нагадали всім, що події можуть розвиватися, як за законами жанру, так
і всупереч тверезому глузду, тому
варто бути готовим до всього.
„Жінки непередбачувані“, — говорять укінці вистави головні ге-

наш календар
28 травня — День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
29 травня — День працівників хімічної
галузі.
1 червня — Міжнародний день захисту
дітей.

Пам’ятні дати
27.05.1929 — народився Роман Іваничук,
український письменник, автор історичних романів.
28.05.1916 — помер Іван Франко, геніальний український письменник, учений, політичний i громадський діяч.
29.05.1878 — народився Петро Карманський, український поет-модернiст.
30.05.1651 — відбулася битва під Берестечком між польською армією та козацьким військом під проводом Б. Хмельницького.
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роїні. Так, третя героїня сходила з
розуму від голлівудського актора
Бреда Пітта, натомість отримала
Купідона. Він подарував кохання не
тільки партнеркам по сцені, а й усім
присутнім у залі, запустивши туди
уявні стріли любові під пісню „Знайте, ми палені вогнями“ у виконанні
Олександри Коваль.
Ганна СВИНАРЕНКО,
студентка ІНПП ЖР-11

30.05.1887 — народився Олександр Архипенко, відомий український скульптор i
живописець.
1.06.1630 — козаки Тараса Трясила розгромили польсько-шляхетське військо
біля Переяслава.
1.06.1905 — помер Іван Рудченко (псевдонім Іван Білик), український фольклорист, критик і письменник.
1.06.1908 — народився Іван Вирган, український письменник.
2.06.1807 — народився Іван Сошенко,
український маляр, приятель Тараса
Шевченка.
2.06.1888 — народився Кость Буревій
(псевдонім Едвард Стріха), український
письменник.
2.06.1935 — помер український письменник і громадський діяч Андрій Чайківський.
2.06.1944 — помер Фотій Красицький,
український маляр, автор картини „Гість
із Запоріжжя“, внучатий небіж Т. Шевченка.

У Львові 22 травня вшанували
пам’ять борців за волю України.
Представники влади та студентства поклали квіти до пам’ятника Роману Шухевичу у Білогорщі.
Також помолилися на могилах
новітніх героїв на Личаківському
кладовищі. Завершилося святкування спільною урочистою ходою
представників ветеранських та
патріотичних, молодіжних громадських організацій та студентської
молоді, ліцеїстів Львівського
державного ліцею ім. Героїв Крут,
учнівської молоді від проспекту
Свободи до пам’ятника Т. Шевченку, відтак поклали квіти до пам’ятника і спільно виконали Славень
України.
Семінар-практикум для майбутніх
журналістів відбувся 21 травня в
Міжнародному інституті освіти,
культури та зав’язків з діаспорою Львівської політехніки як
частина проекту „Підтримка
журналістської освіти в Україні“.
З майстер-класами на тему робота
журналіста під час інформаційної
війни до Львова завітали кандидат
філологічних наук, журналіст Іван
Ципердюк; доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук Володимир Тарасюк;
член правління ГО „Центр підтримки
журналістів“, доктор із соціальних
комунікацій, декан факультету журналістики Національного університету „Одеська юридична академія“
Тетяна Кузнєцова; підполковник запасу, військовий журналіст, голова
правління ВОГО „Громадська студія“
Анатолій Тобілко.
За матеріалами інформагенцій
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Музичні прем’єри
й відкриття 35-х „Віртуозів“

Фестиваль кіно для дітей і підлітків „Чілдрен Кінофест“, який
проходитиме з 27 травня до 5
червня у 17 містах України, пройде і у Львові. У програмі конкурсу — сім європейських фільмів
для юної аудиторії. Переможця
буде обрано шляхом прямого
голосування глядачів. У Львові
фестиваль відбудеться в кінотеатрі „Планета Кіно“ в ТРЦ Форум.
Вхід на покази безкоштовний,
за попередньою реєстрацією на
сайті http://childrenkinofest.com.

З

20 травня до 12 червня міжнародний фестиваль музичного мистецтва
„Віртуози“ відкриватиме для львів’ян та гостей міста імена сучасних
майстерних виконавців і композиторів. Провідні музиканти з різних
країн світу — США, Швейцарії, Туреччини, Польщі, Румунії, Австрії,
Німеччини, Ізраїлю, Норвегії, Великої Британії, Білорусі, України —
впродовж трьох тижнів дадуть 17 концертів. Об’єднає їх усіх Львівська
обласна філармонія.

Генеральний директор філармонії Володимир Сивохіп перед відкриттям фестивалю зазначив, що „Віртуози“,
хоч уже й 35-ті за ліком,
є ще досить молодим
фестом:
— Це фестиваль,
який, хоч інколи і
збавляв свій хід — траплялося, що за день до
концерту не було відомо, чи приїде соліст, чи ні, не переривав здобувати свій досвід і перетворився на класичну музичну візитівку
культурного Львова. Торік пережили
момент, коли не всі гості могли приїхати (а більшість з них приїжджає за
власний кошт — грошей, які виділяє
нам влада, вистачає на три-чотири
виступи). Однак „Віртуози“ вже не
можуть бути залежними від обставин
— вони є традицією, на яку ніхто не
зазіхне.
Програму цьогорічного фестивалю
розпочав твір Євгена Станковича —
оркестрова сюїта з музики до балету
„Ніч перед Різдвом“ у Львові раніше
не звучала. Її і твори Петра Чайковського й Антоніна Дворжака виконував Академічний симфонічний оркестр
Львівської філармонії, яким диригував
Теодор Кучар (США). Із оркестром грала знаменита скрипалька львівського
походження зі США Соломія Івахів.
Значна частина учасників фестивалю виступатиме на ньому вперше, хоч
серед них є українці, добре відомі у світі, але яких ми не маємо змоги бачити
і чути тут. Так прем’єрним є приїзд
до Львова відомого українського піаніста Олексія Ботвінова та турецького
перкусіоніста Бурхана Очала. Їхній
проект „Бах. Перезавантаження“ —
оригінальна інтерпретація культового твору Баха „Ґольдберг-варіації“ в
поєднанні з древніми ритмами суфійських традицій — успішно реалізо-

ваний у багатьох містах
України, Європи та світу. Американський скрипаль румунського походження Алехандро Драго запропонує 29 травня
прем’єрний проект Tango
Rendezvous International
LVIV 2016 — власний музичний погляд на історію
танго.
На „Віртуозах“ виступають не просто віртуози, а промоутери сучасної української музичної культури у світі.
Концерт вокальної музики 2 червня
запропонує публіці знана українська
співачка з Відня Вікторія Лук’янець —
у її виконанні прозвучить „Шубертіада“, абсолютно нова моно-програма,
складена з пісенних циклів Франца
Шуберта. Зіркою ж фесту стане відомий баритон з Великобританії Павло
Гунька. В його програмі „Мрії – відчай
– прагнення“ поєднається українська
класика з англійською — твори Миколи
Лисенка, Кирила Стеценка, Якова Степового на поезію Тараса Шевченка звучатимуть з „Циклом Шекспірівських
сонетів“ Олександра Яковчука.
У проекті „Молоді віртуози“ 8 червня на львівській сцені побачимо молодий колектив — камерний оркестр
Collegium Musicum — він супроводжуватиме програму української гобоїстки
з Норвегії Марії Карпінець.
12 червня на закритті фестивалю
вперше у Львові австрійський скрипаль
українського походження Валерій Соколов представить Концерт для скрипки з оркестром № 3 Євгена Станковича. Крім цього, скрипковий дует Марії
Ткачик та Валерія Соколова у супроводі оркестру „INSO-Львів“ виконає
Концерт для двох скрипок Арнольда
Малкольма, одного з найвідоміших
британських композиторів XX ст.
Наталя ЯЦЕНКО

ТНМК вперше дав у Львові концерт із симфонічним оркестром. Гурт „Танок на майдані
Конґо“ презентував 24 травня у
Опері свою ексклюзивну концертну програму „Симфо хіпхоп“ у супроводі симфонічного
оркестру „Слобожанський“. Це
спільний проект, який розпочався ще у березні 2013 року, а торік
в його межах вийшли однойменний альбом (подвійний вініл) та
фільм-концерт. „Симфо хіп-хоп“
двічі чули у Харкові, тричі — у
Києві, а тепер — і у Львові.
Переможцем церемонії 10-ї
сесії ScripTeast Award під час
Каннського фестивалю став
сценарій українки Марисі
Нікітюк „Коли падають дерева“.
Нагороду ScripTeast імені Кшиштофа Кешльовського вручають
за найкращий сценарій авторам з
Центральної та Східної Європи. У
програмі взяло участь 11 проектів
з Польщі, Румунії, Литви, Болгарії,
Словаччини, Грузії та України.
29 травня поет Ігор Калинець о
17.00 запрошує своїх друзів,
львів’ян та гостей міста до
Львівської обласної філармонії на літературно-музичну
зустріч. Як розповів Ігор Калинець, у першій частині вечора
відзначатимуть 50-річчя виходу
у світ його першої друкованої
збірки „Вогонь Купала“, написаної перед ув’язненням. У другій
частині літературно-мистецької
зустрічі поет декламуватиме
свої пізні поезії 70-х рр., коли він
був засуджений на шість років
ув’язнення суворого режиму й
три роки заслання. Завершиться
вечір творами відомих композиторів і піснями на ранні поезії
Ігоря Калинця.
За матеріалами інформагенцій
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анотація від автора

Харчування визначає здоров’я
людини
„Т

оксикологія продуктів харчування“ за редакцією професора
Львівської політехніки Станіслава Воронова (співавтори — Юрій
Стецишин, Юрій Панченко й Ананій Когут) — підручник для майбутніх хіміків, медиків, токсикологів, біологів. Однак він цікавий
широкому колу читачів, адже висвітлює, як різні токсини впливають
на організм. Пропонуємо ознайомитися з основними тезами цього
підручника.

1953 року Всесвітня асамблея
охорони здоров’я заявила, що широке використання певних хімікатів у харчовій промисловості загрожує здоров’ю людини. У 1960-ті
роки виник Кодекс Аліментаріус
(харчовий кодекс, харчовий закон,
звіт нормативів) — так зване законодавство про харчові продукти —
збірник стандартів, технічних норм
і правил, методичних вказівок та
інших рекомендацій, яке ухвалило
міжнародне співтовариство. У ньому є загальні вимоги щодо харчових
продуктів, методичні вказівки, технічні норми, стандарти…
Харчові продукти, які ми споживаємо щоденно, повинні містити
лише білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні елементи. Однак
часто поряд із ними містяться різноманітні забруднювачі. 1973-го
року ООН ухвалила застережний
список 15-ти найшкідливіших для
людини речовин. Крім нітритів, нітратів, нітрозоамінів, туди ввійшли
важкі метали — меркурій, свинець.
Найнебезпечніші забруднювачі —
це токсини мікроорганізмів, важкі
метали, антибіотики, пестициди,
особливо небезпечні хлорорганічні
сполуки. Всі вони можуть бути в їжі.
Переважна більшість забруднювачів
діє на організм канцерогенно (перетворює звичайні клітини у ракові),
тератогенно (шкідливо впливає на
ріст плоду та розвиток його клітин)
чи мутагенно (впливає на генетичний матеріал клітин і зумовлює спадковість цих впливів), може слугувати
чинниками перенесення патогенних
чи токсичних агентів захворювань.
Харчове отруєння можуть спричинити продукти, що містять живі
мікроорганізми (сальмонели, кишкова паличка). Зростають випадки
забруднення харчових продуктів
та питної води вірусами, які стають

причиною гепатиту А чи Е. Шкідливі
й наслідки дисбалансу компонентів
їжі — порушення співвідношення
білків, жирів і вуглеводів у раціоні
харчування є причиною атеросклерозу, серцево-судинних недуг, жовчокам’яної хвороби. Токсичну дію
на організм людини можуть спричинити і харчові добавки (підсолоджувачі, ароматизатори, барвники,
консерванти), якщо перевищені їхні
допустимі дози.
На сьогодні серед потенційних
небезпек харчового отруєння на
першому місці — забруднене довкілля, на останньому — дисбаланс
харчових речовин. Забруднене довкілля сприяє накопиченню металів
та металоорганічних і деяких шкідливих органічних сполук у продуктах харчування. Багато сполук природного походження (наприклад,
оксалати у шпинаті чи глікоалкалоїди у картоплі) можуть спричинити
гострі і хронічні отруєння. Харчові
продукти також можуть сприяти перенесенню багатьох патогенних та
токсикогенних агентів захворювань.
Наслідки, спричинені мікроорганізмами, змінюються від тимчасового
дискомфорту до гострого токсичного ефекту при ботулізмі. Захворювання, пов’язані зі споживанням
харчових продуктів, розвиваються
майже відразу. При ботулізмі перші симптоми виникають впродовж
12 – 36 годин, сальмонельозі — 12
– 18 годин, а для проявів стафілококової інтоксикації достатньо 1 – 6
годин. Дисбаланс поживних речовин призводить до різноманітних
інтоксикацій організму та розвитку
серцево-судинних, онкологічних захворювань.
Небезпекою для організму людини є опромінення, антибіотики,
гормональні препарати. Основне

джерело опромінення — радіоактивні речовини, які ми споживаємо, а
наслідком — різні патологічні зміни
організму, що виникають навіть через 10 – 20 років. Споживання харчових продуктів, що містять радіонукліди навіть у межах допустимого
медициною, небезпечне для організму людини. Потенційно небезпечні залишки антибіотиків у їжі тваринного походження спричиняють
токсичні ефекти, а їхнє систематичне
накопичення в організмі призводить
до захворювання деяких органів.
Що ж до харчових добавок, то їхній вплив на організм медики наразі вивчають. У різних країнах діють
неідентичні правила і нормативи
із застосування харчових добавок
у продуктах харчування. Більшість
із них не мають особливого харчового і функціонального впливу на
організм. Деякі є інертними (барвники рослинного походження, деякі емульгатори, стабілізатори,
ферментні препарати). На сьогодні
встановлено, що харчові добавки
небезпечні тільки за умови їхнього
передозування. А за ризиком харчових отруєнь харчові добавки — на
останньому місці.
Підсилювачі смаку та аромату, які широко використовують у
харчовій промисловості, руйнівно
впливають на організм. Найвідоміший із них — глутаманат натрію.
Останніми роками опубліковано
дані про його здатність призводити
до головного болю, слабкості м’язів,
прискорення серцебиття, алергії.
Ці прояви об’єднані під назвою так
званого „синдрому китайських ресторанів“.
35 – 40% усіх онкологічних захворювань спричинені речовинами,
які потрапляють в організм із харчуванням. Водночас експериментальні та клінічні спостереження
доводять, що вже сьогодні з допомогою харчових продуктів можлива
ефективна комплексна профілактика
багатьох форм раку.
Підготувала Ірина МАРТИН
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

здоровий спосіб життя

Під знаком „еко“

Ж

ити здорово можна (і треба!) і в місті. Для цього маємо усі підстави: навіть у нетрях супермаркетів, в спеціалізованих магазинах
є „живі“ продукти, без штучних консервантів, барвників та смакових
додатків, а якщо робити зарядку нудно, то можна зайнятися східними практиками в парку, на природі. Крім цього, зменшити стрес,
супутник усіх міських мешканців, здатне крутіння педалей, і не лише
в тренажерному залі, а й на справжньому велосипеді — альтернативі
задушливим, тісним маршруткам.

Ще, здається, донедавна, у нас не
було вибору щодо справді якісних
продуктів, бо навіть на ринках довіряти бабусям з села — це все одно
ризикувати. Але відвідини Львів Еко
Фесту, який відбувався на позаминулих вихідних у Парку культури та
відпочинку ім. Б. Хмельницького,
приємно вразили: на здоровий спосіб
життя є орієнтири не лише в молоді, а
й у виробників та старшого покоління. Як розпізнати справжні органічні продукти, де їх можна купити, як
зробити свій дім більш екологічним,

як дати друге, творче життя, вживаним речам — на ці та багато інших
питань там можна було отримати
відповідь. Смачні цукерки з фініків
та горіхів, суперфуди й наші, українські запашні трави як додаток до
чаю та солі, бездріжджовий хліб, сік
із паростків пшениці — багато чого
можна було попробувати і придбати.
Як доповнення до цього, на різних
лекторіях і майстер-класах спікери
ділилися власним еко-досвідом.
Проте не тільки добра їжа важлива для здорового способу життя, а й
рух, гармонія тіла й духу.
Тож на траві й між дерев
діяли марафони тілесних
практик — хатха-йога,
медитації, арт-терапія
тощо. Зрештою, можна
було просто розім’ятися,
наприклад, пострілявши
з лука.
Минулі ж вихідні
були святом для велосипедистів — 22 травня

відбувся Всеукраїнський велодень.
Велопробіг протяжністю 12 км від
Опери до вул. Університетської був
розрахований на різні вікові категорії, опісля нього було проведено
дискусію на велосипедну тему. Велодень пройшов не лише у Львові, але
й в інших містах України, зокрема,
у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Рівному, Запоріжжі, Житомирі,
Луцьку, Миколаєві.
А 18 – 19 червня у Парку
ім. І. Франка й на площі Ринок буде
продовження популяризації здорового способу життя —Lviv Yoga Day
(святкування Міжнародного дня
йоги). Організатори обіцяють, що
„кожен зможе долучитися до численних безкоштовних майстер-класів з різних напрямків хатха-йоги від
професійних тренерів з усієї України, навчитися різним технікам антистрес-медитації, взяти участь у
творчих майстер-класах, скуштувати здорову їжу, а також відвідати
лекції та семінари зі здорового способу життя та мислення, медитації,
дієтології та краси“.

спортогляд
Жіноча команда Львівської політехніки виборола звання чемпіонів серед 10 учасників на Клубному
чемпіонаті України (суперліга) з
настільного тенісу. Такий результат
чотирьох турів змагань, що тривали
впродовж року. У складі команди,
яку тренував Ігор Тихий, виступали
Ірина Моцик та Ольга Устай (ІНЕМ),
Роксолана Курдова, Юлія Білокінь та
Ірина Підлипна (ІГСН).
Студенти Політехніки гідно представили свій університет на змаганнях Чемпіонату України з армспорту
й у студентській баскетбольній лізі
(чоловіки, дивізіон „Захід“). Руслан
Бідзіля (ІЕСК) став срібним призером
чемпіонату серед дорослих, а у віковій категорії юніори звання чемпіонів України вибороли Андрій Мойсей

(ІІМТ) та Роман Звізло (ІТРЕ), Богдан
Ренчка (ІНЕМ) завоював срібну медаль. Бронзовим призером України
став Павло Білінський (ІКТА). У студентській баскетбольній лізі команда
Політехніки виборола „бронзу“. Тренери команди армреслерів — Євген
Сербо, а баскетболістів — Анатолій
Заверікін та Ярослав Зубрицький.
На чемпіонаті України з гирьового спорту політехніки опинилися в
трійці призерів. Так серед юніорів та
юніорок студент ІБІД Роман Грушка
виборов срібну медаль, а третє місце
здобула студентка ІНЕМ Марія Блащук. Підготував спортсменів викладач кафедри фізичного виховання
Василь Світлик.
Перемогами завершилися для
студентів-спортсменів Політех-

ніки і змагання зі спортивної аеробіки на Універсіаді Львівщини.
Приблизно 80 учасників зі семи ВНЗ
демонстрували свою майстерність у
8 видах програм. Три змагальні дні
завершилися для наших студентів
тріумфально: Політехніка посіла
перші місця у групових вправах, степі, фанку, індивідуальних вправах
(жінки) та у змішаних парах (разом
із ЛДУФК). У загальнокомандному заліку перше місце з однаковою
кількістю очок розділили команди
Львівської політехніки та ЛДУФК
(483 очки). Друге місце в Української
академії друкарства (422 очки), третє — у ЛНУ ім. І. Франка (249 очок).
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

ч. 16 [2936]
26 травня — 1 червня 2016
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Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує набір до докторантури у 2016 році
за такими спеціальностями
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Код та найменування спеціальності
011 Науки про освіту
015 Професійна освіта
051 Економіка
052 Політологія
056 Міжнародні економічні відносини
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Вступники до докторантури подають у відділ
докторантури і аспірантури такі документи:
1. Заяву про вступ до докторантури.
2. Письмову характеристику наукової діяльності
вступника, складену доктором наук, який є штатним
науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у
разі вступу претендента до докторантури.
3. Розгорнуту пропозицію претендента для вступу
до докторантури, в якій міститься план дослідницької
роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
4. Список опублікованих наукових праць і винаходів
(із зазначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації).
5. Копію диплома про здобуття вищої освіти.
6. Копію диплома доктора філософії або кандидата наук. Особа, яка подає для вступу до докторантури
диплом, що виданий іноземним вищим навчальним
закладом, допускається до вступу нарівні з іншими
вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради
Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру — Вчена рада Університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови — вступнику надається обґрунтоване пояснення
причин такої відмови.

№
з/п

Код та найменування спеціальності

20
21
22
23

123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка

24

132 Матеріалознавство

25

133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно –інтегровані
технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
183 Технології захисту навколишнього середовища
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

7. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою
4×6), засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює
вступник до докторантури.
8. Копію трудової книжки, завірену за місцем праці.
9. Медичну довідку про стан здоров’я за формою
№ 086/у.
10. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата
наук) подаються вступником особисто. Трудова книжка
із записом про звільнення з останнього місця роботи у
зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за
підписом головного бухгалтера та керівника установи) для
нарахування стипендії подаються докторантом особисто в
десятиденний термін після зарахування до докторантури.
Вступ до докторантури проводиться відповідно до
Правил прийому до докторантури у 2016 р., затверджених Вченою радою Національного університету „Львівська політехніка“ 24 травня 2016 р. (протокол № 23).
Приймання документів здійснюватиметься
з 30 травня до 29 червня 2016 р.у відділі докторантури
і аспірантури за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кімн. 207.
За довідковою інформацією звертайтесь за тел.:
(032) 258-27-12, 258-24-84, 258-23-98.
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Відділ маркетингу та інноватики Львівської
політехніки оголошує про відкриття вакансій:
фахівця з трансферу технологій

Я

кщо ви активні, креативні, організовані та знаєте англійську мову не нижче рівня В1, пропонуємо цікаву роботу в
молодому дружньому колективі, з перспективою дальшого
розвитку та участі в нових проектах!

До ваших основних обов’язків входитиме:
• збирання інформації про наукові розробки Львівської політехніки;
• пошук, створення та постійне оновлення бази даних існуючих
та потенційних розробок Львівської політехніки;
• формування та постійне оновлення бази даних існуючих та
потенційних покупців наукових розробок Львівської політехніки;
• здійснення комплексу заходів щодо просування розробок на
ринки (організування зустрічей і презентацій, розміщення інформації на сайті університету, створення рекламно-інформаційної
продукції, яка стосується розробок, та ін);

аналітика науково-технічних розробок

Я

кщо ви креативні, наділені аналітичними здібностями, отримуєте задоволення від їх використання та
знаєте англійську мову не нижче рівня В1, пропонуємо цікаву роботу в молодому дружньому колективі,
з перспективою дальшого розвитку та участі в нових
проектах!
До ваших основних обов’язків входитиме:
• проведення маркетингових досліджень у напрямку наукових розробок з визначених категорій;
• дослідження зовнішнього середовища, сегментів ринку
наукових розробок;
• визначення позиції університету на ринку, надання рекомендацій щодо покращення позиції університету;
• вивчення та систематизування даних про конкурентів,
підготовка звітів;

фахівця по зв’язках з громадськістю

Я

кщо ви креативні, знаєте англійську мову не нижче рівня В1
та активні, пропонуємо цікаву роботу в молодому дружньому колективі, з перспективою дальшого розвитку та участі
в нових проектах!
До ваших основних обов’язків входитиме:
• формування планів маркетингової діяльності для університету;
• організування, здійснення та контроль рекламних, промоційних та іміджевих заходів; аналізування ефективності реалізованих
заходів;
• розроблення та, за потребою, удосконалення дизайну, форми,
виду та стилю торгової марки та інших елементів візуальної ідентифікації університету; розроблення текстів рекламних та інформаційних матеріалів; постійне оновлення веб-сайту, який стосується
наукової роботи університету;
• розроблення текстів рекламних та інформаційних матеріалів,
створення цікавих для громадськості інформаційних приводів наукового спрямування;

• консультування науковців університету з питань трансферу та
комерціалізації технологій (в т.ч. допомога в підготовці та розробці
бізнес-планів, інноваційних проектів);
• організування участі в міжнародних та міжрегіональних виставках, ярмарках, які стосуються інновацій та трансферу технологій, спільно з науковцями.
Вимоги:
• вища освіта (бажано технічна);
• знання англійської мови на рівні В1 або вище;
• вміння працювати з програмами Microsoft Office;
• здатність приймати рішення та ефективно працювати як самостійно, так і в команді.
Суперово, якщо у вас є досвід роботи маркетологом чи менеджером зі збуту!
Цінуємо такі якості: відповідальність, бажання вчитися та не зупинятися на досягнутому, уважність до деталей, порядність, не конфліктність та стресостійкість, ініціативність та комунікабельність.
Резюме надсилайте до 12.06.2016 р. на адресу: marketing@lpnu.ua.

• відстежування тенденцій на ринку наукових розробок; підготовка звітів для вищого керівництва стосовно останніх ринкових
тенденцій, потенційних можливостей та ін.
Вимоги:
• вища освіта (розглядаємо й пропозиції від студентів останнього року навчання);
• знання англійської мови на рівні В1 або вище;
• аналітичні здібності;
• вміння працювати з програмами Microsoft Office, особливо в
MS Excel (плюсом також є знання Access).
Досвід роботи маркетологом чи аналітиком вітається!
Цінуємо такі якості, як: відповідальність, активність, бажання
вчитися та не зупинятися на досягнутому, уважність до деталей,
порядність, не конфліктність та стресостійкість, ініціативність
та комунікабельність.

Резюме надсилайте до 12.06.2016 р. на адресу: marketing@
lpnu.ua. Є можливість працювати як на повний оклад, так і на 0,5.

• організування і проведення прес-конференцій та інших інформаційних заходів;
• відстежування дій конкурентів; проведення сегментування
ринків та вибір потенційних ринків для комерційного освоєння;
• вивчення як існуючих, так і потенційних потреб споживачів,
перспектив ринків збуту науково-технічної продукції, виявлення
потенційних ринків збуту.
Вимоги:
• вища освіта (бажано економіка, менеджмент або маркетинг);
• знання англійської мови на рівні В1 або вище;
• вміння працювати з програмами Microsoft Office;
• здатність приймати рішення та ефективно працювати як самостійно, так і в команді.
Чудово, якщо у вас є досвід роботи маркетологом, бренд-менеджером чи PR-менеджером!
Цінуємо такі якості, як: організованість, відповідальність, бажання вчитися та не зупинятися на досягнутому, уважність до деталей, порядність, неконфліктність та стресостійкість, ініціативність
та комунікабельність.
Резюме надсилайте до 12.06.2016 р. на адресу: marketing@lpnu.ua.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

для львів’ян і гостей міста

експрес-оголошення

Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

28 травня — „Мойсей“ (опера). 18.00.
29 травня — „Попелюшка “ (опера). 12.00, „Дон Кіхот“. 18.00.
1 червня — „Даремна обережність“ (балет). 18.00.

Національний академічний український
драматичний театр ім. М. Заньковецької

26 травня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
27 травня — „Танго“(гастролі Театру ім. С. Ярача в Ольштині). 18.00.
28 травня — „Найбільше самогубств трапляється в неділю“
(гастролі Театру ім. С. Ярача в Ольштині, Польща). 18.00.
29 травня — „Назар Стодоля“. 18.00.
31 травня — „Дама з камеліями“. 18.00.
1 червня — „Хіти Бродвею і не тільки“ ( концертна програма). 18.00.

Камерна сцена

31 травня — „Божевільна“. 17.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“

28, 29 травня — „Танець життя“ (прем’єра). 18.00.

Львівський драматичний театр імені Лесі
Українки
28 травня — „Білі мотилі“. 18.00.
29 травня — „Білосніжка“ (прем’єра). 18.00.

Камерна сцена
29 травня — „По щучому велінню“ (прем’єра). 12.00.

Перший український театр для дітей та
юнацтва
29 травня — „Маленька Баба-Яга“. 12.00, 15.00.
31 травня — „Попелюшка“. 11.00, „Dogs“. 18.00.
1 червня — „Дюймовочка +“. 11.00.
Колектив Інституту енергетики та
систем керування Національного
університету „Львівська політехніка“ сумує з приводу смерті
колишнього професора кафедри
теплотехніки, теплових і атомних
електричних станцій
Ореста Йосифовича Чабана
і висловлює співчуття родині та
друзям покійного.
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Вважати недійсними втрачені документи:
диплом ВК № 25872659, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Тютькова Дмитра Олександровича;
диплом ВК № 33374609, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Філімонова Романа Аркадійовича;
диплом ЦВ № 658207, виданий Львівським політехнічним інститутом
на ім’я Маланчука Олега Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ковальчука Владислава Вікторовича;
студентський квиток № 10999479, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шаповалової Христини
Едуардівни;
студентський квиток № 09626487, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Костюка Максима Вікторовича;
студентський квиток № 1505254, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Черкас Христини Романівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шушпанова Юрія Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сапій Мирослави Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Іржавського Олексія Юрійовича;
студентський квиток № 10317201, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Білич Тетяни Олегівни;
студентський квиток № ВК 10335492, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Тарасенко Анастасії-Амелії
Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федусевича Романа-Іоана Володимировича;
залікову книжку № 14139, видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Уріока Андрія Дмитровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Борисенка Каміля Олександровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Андросюка Андрія Сергійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Жука Ігоря Валерійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Довбиша Богдана Олеговича.

Колектив кафедри теплотехніки,
теплових та атомних станцій
Інституту енергетики та систем
керування Національного університету „Львівська політехніка“
глибоко сумує з приводу смерті
професора
Ореста Йосифовича Чабана
та висловлює щирі співчуття
рідним і близьким.

Дирекція та колектив Інституту
гуманітарних
і
соціальних
наук
Львівської
політехніки
висловлюють глибокі та щирі
співчуття завідувачеві кафедри
соціології та соціальної роботи
Ларисі Дмитрівні Климанській
та її родині у зв’язку з важкою і
непоправною втратою —смертю
матері.
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