освітній студентський тижневик
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Заходь, тут усе для тебе!
Вчися !

Мандруй ! Пізнавай !
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Вітаю з 25-річчям державної
Незалежності України!
Шановні політехніки! З нагоди великого державного
свята — Дня незалежності України прийміть мої щирі
привітання та побажання миру, щастя, здоров’я і достатку!
24 серпня 1991 року назавжди ввійде в історію України як день, коли здійснилися споконвічні прагнення
українців жити у своїй державі, за яку боролися і віддали
життя багато поколінь нашого народу.
25 років Незалежності України — це час народження
і становлення нашої держави, час випробувань та історичних викликів, час усвідомлення всіма українцями
себе державотворчою нацією.
Нині вірні сини й доньки Вітчизни захищають її територіальну цілісність та незалежність у протистоян-

ні російській агресії та підступним
діям сепаратистів. Знаю і вірю, що
перемога буде за нами, бо за нами
— правда.
Ми захищаємо свій доленосний
історичний вибір — стати повноправним членом європейської сім’ї народів, допомагаємо своїй Батьківщині
здолати ворога, конкретними справами зміцнюючи її
суверенітет, територіальну цілісність і обороноздатність.
Нехай мир, єдність і взаєморозуміння між людьми
сприяють дальшій розбудові нашої вільної, неподільної,
соборної й незалежної Української держави!

У добру путь, політехніки!
Дорогі студенти і викладачі славної Львівської політехніки! Сьогодні ми відзначаємо свято Знань — свято
Духу, Науки, Думки й Волі, як пророче сказав великий
український письменник, наш земляк Іван Франко,
160-річний ювілей якого ми відзначаємо цьогоріч.
Саме ці нетлінні й знакові для освіти поняття є надзвичайно актуальні й нині, у час, коли ми розбудовуємо
свою незалежну і соборну державу Україну.
Для нашого університету цей навчальний рік має
одну важливу ознаку: він — ювілейний, адже ми відзначатимемо 200 років від дня заснування. Це дає вагомі
підстави вважати Львівську політехніку одним із найстаріших технічних університетів Європи і світу. Це —
наш бренд, наша гордість! Гордість — за той славний
історичний шлях, який пройшла Львівська політехніка,
за її визначних науковців, серед яких чимало дослідників
світового рівня, за понад 250 тисяч її вихованців, котрі
зробили гідний внесок у становлення і розбудову рідної
Вітчизни.
Упродовж десятиліть університет невтомно і напо-

легливо плекає вітчизняну технічну еліту, розвиває
і примножує наукові та освітянські традиції. Викарбуване на фронтоні головного корпусу гасло „Litteris et
Artibus“ — „Науками і мистецтвами“ залишається актуальним і нині. Адже саме завдяки цим фундаментальним
поняттям рухається весь цивілізаційний прогрес.

За останні роки ми істотно переглянули й модернізували навчальні плани та програми за зразками найкращих світових технічних університетів, впровадили
нові інформаційні технології навчання, вдосконалюємо
структуру університету. Успішно й послідовно реалі-

зується масштабна Програма розвитку університету до
2020 року. Вона передбачає та охоплює важливі питання вдосконалення управління, інноваційно-освітньої
та наукової діяльності, розвитку матеріально-технічної
бази, моніторингу ринку праці, тенденцій розвитку економіки держави і Західного регіону України.

Як результат, з року в рік невпинно зростає потік
абітурієнтів, які бажають навчатися саме в нашому університеті. За підсумками цьогорічної вступної кампанії

ми увійшли в чільну трійку вітчизняних вишів за кількістю
поданих заяв вступників та отримали найбільшу кількість
додаткових місць держзамовлення. Але головне — не

кількість, а якість! Політехніка прагне мати найкращих
студентів і найкращих викладачів. Тільки так можна досягнути найвищої якості освіти, конкурентної у світі.
Сьогодні, як ніколи, зростає попит на вищу освіту,
на сучасні професії, пов’язані з новітніми наукоємними технологіями. Тому перед вами, шановні першокурсники, постає двоєдине завдання — здобути
вимріяний фах і сформувати свою особистість — патріотично налаштовану, яка творчо мислить і прагне
пізнавати незвідане, яка спроможна поставити перед
собою високу мету і неодмінно досягнути її.

Яскравим прикладом високого патріотизму стала
активна участь вихованців Львівської політехніки у Революції Гідності, а також у лавах Українського війська.
Герої не вмирають! Невдовзі на території нашого
університету буде відкрито меморіал пам’яті полеглих.
Адже справа, за яку вони боролися і загинули, житиме у
нашій відродженій країні. І ми обов’язково переможе-

мо ворога, здолаємо економічні негаразди і соціально-політичні суперечності. Адже за нами — правда і
тверда віра у своє світле майбутнє.

Звертаюся у цей урочистий день насамперед до першокурсників. Пишайтеся тим, що ви увійшли в дружну й
згуртовану політехнічну родину, бережіть і примножуйте її традиції й надбання! Переконаний, ваші здібності,
талант, високі патріотичні переконання стануть запорукою нових успіхів, котрими пишатиметься Батьківщина.
З усією теплотою серця висловлюю слова подяки
нашим викладачам за їхню щоденну напружену творчу
працю. Вітаю й батьків наших вихованців, зичу їм терпеливості й порозуміння зі своїми нащадками.
У добру путь, політехніки!
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету
„Львівська політехніка“,
голова Ради ректорів Львівщини,
професор

ч. 23 [2943]
31 серпня — 7 вересня 2016

ВАША ДУМКА

3

Що порадите першокурсникам?
Дмитро Балита, студент четвертого курсу Інституту
хімії та хімічних технологій:

„Вчитися і всебічно розвиватися“
Першокурсники мають розуміти, що вступили до університету передовсім для того, щоб учитися. Це їхнє
головне завдання. Та не мають забувати і про те, що поза
стінами вишу бурхливо вирує життя. Тож треба бути активними у громадському житті, бо це значно розширює
світогляд студентів, а здобуті досвід і знання в майбутньому допоможуть
краще самореалізуватися.
Тарас Крет, асистент кафедри захисту інформації
Львівської політехніки:

„Не гайте часу, вчіть мови!“
Передовсім — не гайте часу, його у Вас не так багато, тому
постарайтесь розподілити вільний час так, щоб встигати
якнайкраще реалізувати свій потенціал. По-друге, вчіть
мови: це дозволить у майбутньому легко знайти своє місце
у світі. По-третє, пробуйте брати відповідальність на себе:
долучайтесь до молодіжних організацій, обстоюйте свої права, вчіться бути
чесними та вільними людьми.
Христина Жолнович, студентка третього курсу
Інституту архітектури:

„Студентські роки — найкращі“
Мабуть, безглуздо радити молодим людям сидіти і зубрити. Тому радше скажу: не згаяти часу — вибрати основні
предмети та стати „профі“ у них, щоб згодом повністю
освоїти професію. Зрозумій, що школа закінчилася й за
тобою ніхто не буде ходити і просити щось вивчити. У
кращому разі, одиницям фортових людей пощастить без жодних проблем скласти сесію, у гіршому — комісія („зліт“ зі стипендії), повторний
курс або ж виліт з інституту. Як не крути, більшість викладачів зважають
на відвідування. Вступивши у студентське бюро, матимеш чудову можливість познайомитися з новими людьми й бути в курсі всіх новинок та
подій в інституті. Найголовніше — зуміти отримувати задоволення від
кожного дня. Студентські роки — найкращі.

Ірина Насалік,
студентка
четвертого
курсу
Інституту
архітектури
Львівської
політехніки:

„Дерзайте, вчіться,
відпочивайте!..“
Відтепер — ви члени великої студентської родини політехніків. Знаю по собі, що
спочатку важко освоїтися,
знайти свою „нішу“ в колективі, познайомитися з тими,
хто поведе в країну Знань.
Тому рекомендую: найперше — знайти добрих товаришів, не забувати дороги
до студентської бібліотеки,
навчитися чути поради викладачів, які допоможуть
краще спланувати свій навчальний час, орієнтуватися
у підборі літератури. А ще
— бути активними учасниками студентського життя.
Можливо, тут вам пощастить втілити свої інші мрії,
а в цьому можуть допомогти
студентська профспілка і різноманітні гуртки художньої
самодіяльності, які діють при
Народному домі „Просвіта“.
Товаришуйте з тими, хто живе
в гуртожитку. Словом, дерзайте, вчіться, відпочивайте, знайомтеся з містом і хай щастить
вам на студентській ниві!

Наталя Савчин, студентка першого курсу магістратури Інституту хімії та хімічних технологій:

„Не бійтеся спілкуватися з викладачами!“
Почну з найстрашнішого для першокурсників слова „сесія“. Найважчою переважно стає саме
перша сесія, тому важливо відразу серйозно поставитися до навчання. Головне — вчасно здавати всі лабораторки, інакше перед іспитами накопичиться багато роботи. До речі, не варто
намагатися підготуватися до екзамену за один день. Крім результату іспиту, в оцінку входять
бали за роботу на практичних, тому бажано не тільки відвідувати пари, а й бути активними
на них. Не треба боятися спілкуватися з викладачами, але потрібно їх поважати, тоді й вони
будуть виявляти до вас розуміння. Поєднувати навчання з роботою чи спортом важко, та реально, головне
— бажання.
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альма-матер

Львівська політехніка святкуватиме
своє 200-ліття

З

ініціативи Асоціації випускників Львівської політехніки альма-матер переглянула свій вік і вважає датою свого народження 1816 рік,
коли королівським декретом австрійського імператора Франца І за
№ 78, який був виданий у Мілані 7 березня 1816 року, у Львові було
створено Реальну школу.

Таке відкриття, стверджують ентузіасти, зроблене на підставі архівних
документів Центрального державного
історичного архіву України у Львові,
зокрема, фонду № 146 (Губернаторство 1772 – 1854 рр., Намісництво
1854 – 1918 рр.) та Загального Урядового, Фінансового і Придворного
архіву Республіки Австрія у Відні.
Отож альма-матер ще від літа
почала готуватися до ювілею. Створено оргкомітет, затверджено план
заходів.
Вирішено, що святкування триватиме від вересня до грудня цього
року. Впродовж цього часу в уні-

верситеті та в інститутах відбуватимуться конференції, конкурси,
вікторини, присвячені 200-літтю.
Зокрема: міжнародна наукова конференція „Зародження та розвиток
Львівської політехніки“, студентська науково-технічна конференція, вікторина „Чи знаєш ти історію
Львівської політехніки?“, фотоконкурс, студентська спортивна універсіада, тематичні виставки.
До ювілею буде виготовлено Великий герб університету, випущено
іміджеву та видавничу продукцію,
зокрема ювілейні монети і пам’ятну
медаль, поштові марки та художні

немарковані конверти, ювілейний
фотоальбом, видання про почесних
докторів Львівської політехніки, нарисів з історії альма-матер, архітектурного атласу Національного університету „Львівська політехніка“
українською та англійською мовами,
комплекту листівок з фотографіями
корпусів, ювілейного диску та ін.
На вулиці Вірменській, де колись
стояв корпус Реальної школи, буде
відкрито меморіальну таблицю, а
вже невдовзі головний корпус університету прикрасять банери, які
сповіщатимуть про цю видатну дату.
Ювілейний рік завершиться урочистою академією і святковим концертом у Львівському національному театрі опери і балету ім. Соломії
Крушельницької.
Марія БУЦМАНЮК

вступ-2016

Державне місце йшло за вступником
Т
— Романе Віталійовичу, то ж якою
була цьогорічна вступна кампанія?
— Вважаю, що для нас вона була
дуже вдала. По-перше, за кількістю заяв ми були третіми в Україні.
Другий показник — відсутність
черг при здаванні документів. Усім
сподобалося працювали з електронними заявами. Були й труднощі. До
прикладу, електронний вступник
не міг зазначити свою пільгу, її
він змушений був підтверджувати безпосереднього в університеті відповідними документами. До
речі, під час вступної кампанії нам
спочатку дозволили приймати ці
пільги електронною поштою, потім заборонили. І це була найбільша несподіванка, адже сформована
команда десять днів займалася цією
роботою: через електронну пошту

ми отримували багато документів,
перевіряли їх.
Несподіванка виникла також і
при „підшиванні“ сканкопій атестатів до електронних заяв: 300 вступників цього не зробили і ми не могли
перевірити їхні середні бали з додатків до атестатів. В останній день
Міносвіти таки дозволило ті заяви
приймати під час надання оригіналів документів. Власне, тоді ми
й змогли підтвердити середній бал
атестата.
Дуже гарна система „Державне
місце йде за вступником“, якою
цього року скористалися вперше.
Тепер не університет отримує замовлення, а вступник, якому База
надає рекомендацію на навчання
в той чи інший навчальний заклад.
Торік на державне місце могли

| Світлина Катерини Гречин

а це не завадило Львівській політехніці посісти третє місце в Україні за кількістю поданих заяв і перше — за кількістю збільшення
державних місць. Про несподіванки, труднощі, радісні чи непередбачувані моменти розмовляємо з відповідальним секретарем Приймальної комісії Романом Шуляром.

претендувати ще й комерційники,
та цього року вони втратили таку
можливість. Всі ці державні місця
були повернуті в МОН і їх розподілили між пільговими категоріями
(деякі категорії інвалідів, сироти,
військовослужбовці, діти учасників АТО, переселенці з окупованих територій і місць проведення
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терористичних операцій тощо) у
конкретних університетах.
Наступна велика несподіванка
— це те, що Політехніка вийшла
на перше місце в Україні за збільшенням держзамовалення: 2400
вступників отримали рекомендації
на навчання за державні кошти. Однак, ми відчували, що ця першість
— Піррова перемога, адже головним було переконати студентів навчатися саме у Львівській політехніці. А тут несподіванка: за годину
до закінчення прийому документів
250 вступників не подали до нас свої
оригінали документів, а це автоматично означало, що ми позбулися
стільки ж бюджетних місць. Це не
вина університету, а необдумані дії
вступників, які неправильно визначали свої пріоритети. Але оскільки ціни за навчання порівняно з
минулим роком зросли несуттєво,
відповідно ці студенти змогли скористатися можливістю навчатися за
власні кошти за місцем проживання. Маємо зростання на комерційне
навчання, тож ті 250 місць вдалося
компенсувати.
Ми потенційно могли мати 2505
бюджетних місць. База надала рекомендації вступу до нас 2414 особам,
що на 150 місць менше від максимального обсягу. Із них лише 2166
виконали умови зарахування і будуть навчатися за державні кошти.
У серпні нам дозволили оголосити
додатковий набір вступників на навчання на вільні місця ліцензійного
обсягу за освітніми програмами підготовки „спеціаліст“, „магістр“ — на
денну і заочну форми навчання і за
освітніми програмами підготовки
„бакалавр“ — на заочну форму навчання (за кошти фізичних та юридичних осіб). Ми додатково набрали
400 комерційників, які освоюватимуть економіку, право і комп’ютерні науки, тож у нас загалом навчатиметься 1700 бакалаврів-комерційників і 2000 магістрів- комерційників.
Загалом для інститутів масовість
вступу — це знахідка. Тож за таким
вступом — майбутнє. Аби тільки
База працювала безперебійно і не
створювала вступникам різні сюрпризи, особливо у перші дні прийому
заяв. Консультаційні центри працювали справно, черг при поданні
електронних і паперових заяв не
було, адже вступники здебільшого
подавали заяви з дому.
— Які спеціальності були популярні цього року?

— Абсолютні лідери —
комп’ютерна науки, програмна інженерія, далі — право, менеджмент,
міжнародні відносини.
— Чи є випадки розчарованих студентів, які планували вчитися в інших
містах і навчальних закладах?
— Таких є 269 вступників. Серед
них ті, яким різні фонди запропонували кошти на навчання в інших університетах, зокрема — приватних.
До слова, львівські вступники, які
не отримали у нас бюджетних місць,
прийшли вчитися на комерцію.
— Які нові спеціальності будуть
освоювати першокурсники?
— Біомедичну інженерію, публічне управління та адміністрування, науки про Землю і соціальне забезпечення, де навчатимуться також
і бюджетники.
— Яка ситуація із спеціалістами і
магістрами?
— Хоча на ці місця ми самі шукали вступників, та програму держзамовлення виконали повністю. На ці
місця ми мали 16000 заяв, на бакалавра і молодшого спеціаліста — понад
2700, частина з яких вчитиметься на
бюджеті чи на комерції. Традиційно
— денна форма навчання бакалаврів
— близько 5 тисяч і близько 300 —
заочників.
— Що змінилося під час вступної
кампанії порівняно з минулим роком?
— Торік було багато змін, та
цьогорічна вступна кампанія у
плані регулювання листами МОН
перевершила всіх і вся: прийшло
30 листів, які стосувалися змін
і уточнень, то ж довелося лише
встигати їх відслідковувати навіть
в останній день подачі оригіналів.
Це й зрозуміло, адже система „Бюджетне місце йде за вступником“
вимагала постійних уточнень: все
передбачити було просто неможливо. Крім цього, ми вдвічі скоротили
кількість приймальників паперових
заяв (до 30 осіб) і втричі збільшили електронних. Нас тішить, що
завдяки зміні системи вступу у нас
навчатимуться випускники шкіл з
високими балами.
— Географія наших вступників?
— Серед заочників, котрі здавали паперові заяви, переважає Львівський регіон. За електронними заявами — західні області. Загалом,
серед наших студентів є представники всіх регіонів України, зокрема
з Криму і сходу України.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН

NOTA BENE!
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коротко
Львівські абітурієнти — попереду. Найкращі результати ЗНО
(160 – 200 балів) майже з усіх
предметів отримали учасники
з Києва та Львівської області.
Рейтингові місця Львівщини
такі: хімія та історія України
— 1-ше, українська мова і література, математика, англійська,
біологія — 2-ге (після столиці),
фізика — 3-тє, географія — 5-те.
Серед лідерів також Волинська,
Івано-Франківська, Черкаська
області.
Топові виші та спеціальності.
Завдяки схемі „місце йде за абітурієнтом“ — що дозволяє на 25%
збільшити кількість бюджетних
місць для університетів, куди
йдуть вступники з найвищими
балами, — найбільше додаткових місць отримали Львівська
політехніка, КНУ ім. Т. Шевченка, КНЕУ ім. В. Гетьмана. У 20-ці
вишів, які збільшили держзамовлення, й ЛНУ ім. І. Франка та
ЛНУ ім. С. Ґжицького. Популярні
спеціальності при вступі на
бакалаврат: філологія, право, менеджмент, економіка,
комп’ютерні науки, середня
освіта.
Вступна кампанія у цифрах.
Цьогоріч абітурієнти подали
понад 2 млн. заяв на вступ до
вишів (більшість в електронному вигляді). Загалом документи
подали 584 тис осіб. На денну
форму навчання вступило понад
465 тис. абітурієнтів (зокрема
на бюджет понад 237 тис). Держзамовлення цьогоріч було
збільшено на 12,3% — на аграрні,
технічні спеціальності (зокрема
ІТ), а також для вишів під керівництвом Міноборони та МОЗу.
Село і місто — різні за рівнем
освіти. Близько 2/3 дітей із
сільських навчальних закладів
складають тести з усіх предметів
на початковому та середньому
рівнях, а понад половина випускників з міста — на достатньому та високому рівнях. Кращі
результати здебільшого мають
представники гімназій, ліцеїв
і колегіумів, далі — загальноосвітніх шкіл, а позаду — ПТНЗ,
інтернатів, вечірніх шкіл тощо.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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кібербезпека

коротко

Цього не почуєш на
лекціях
У

Львівській політехніці відбулася Міжнародна літня школа з кібербезпеки. Її учасники — 20 студентів-магістрантів із Харкова, Києва,
Львова, а також з інших країн — Польщі і Швеції. Серед харківських
учасників — двоє студентів-іноземців з Нігерії та Ірану.

Як розповів відповідальний за
організацію школи доцент кафедри
захисту інформації Львівської політехніки Юрій Лах, учасників відбирали відповідно до вимог міжнародного проекту ENGENSEC, що діє
під егідою Брюсселю. Крім Швеції, у
проекті беруть участь представники
Латвії, Польщі, Росії, Греції, України (Київський державний університет
інформаційно-телекомунікаційних
технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки,
Львівська політехніка). В усіх країнах,
учасниках консорціуму, відбуваються
зустрічі. Проект триває третій рік. Є
сподівання на його продовження.
— У рамках проекту — написання магістерської праці з кібербезпеки. Загалом цей проект полягає в
тому, щоб підготувати спеціаліста з
кібербезпеки, який захищає від атак
комп’ютери, сервери, підприємства,
створюючи відповідний захист інформації, — пояснює Юрій Лах.
Під час літньої школи її учасники
слухали лекції провідних спеціалістів — Томаша Сурмача з Вроцлавської політехніки, Андріана Піскозуба з Львівської політехніки, Андерса
Карлсона з Технологічного інституту Блекінге (м. Карлскруна, Швеція).
Андрес Карлсон — один з ініціаторів
проекту ENGENSEC. У Львівській політехніці під час літньої школи читав
лекції з цифрової криміналістики.
— Оскільки проект має кілька цілей, то одна з них — зустрічі педагогів та магістрів, співпраця, адже
в межах одного навчального закладу важко отримати високий рівень
знань, збільшувати і поглиблювати їх,
— розповідає Андерс Карлсон. — На
цій школі побували як її учасники, так
і вільні слухачі з університетів Львова, зокрема зі Львівської політехніки
та університету І. Франка. Літня школа дає студентові ті знання, які він не
отримає під час навчання. Після виконання конкурсних завдань усі отримали сертифікати про складання трьох
кредитів за європейською системою.

Молоді науковці Політехніки — переможці конкурсу. За
результатами першого Конкурсу
проектів молодих учених, які
працюють (навчаються) у вишах і
наукових установах, що перебувають у сфері управління МОН,
79 проектів із серпня отримають
підтримку держави (загалом
виділено 12 млн. грн.). Серед них і
проекти політехніків у галузі нанотехнологій і наноматеріалів.
Стипендії Кабміну — львівським політехнікам. Уряд
призначив академічні стипендії
студентам та аспірантам — за
визначні успіхи у навчанні й
науковій роботі. У переліку —
студентка Політехніки Анна
Губар (на ІІ семестр 2015/16 н.р.)
й аспірант Павло Гуськов (на
2016/2017 н.р.).

Серед учасників літньої школи
були магістранти ІКТА Євген Курій
та Люба Галєєва, які мають досвід
навчання у Технологічному інституті Блекінге м. Карлскруна (Швеція) за
програмою „Еразмус+“, що в рамках
проекту ENGENSEC. Тепер студенти
згадують це семестрове навчання як
дуже цінний новий досвід — вивчення
безпеки інформаційних систем, захисту інформації, аналізу злоякісного
програмного забезпечення, безпеки
програмного забезпечення, комп’ютерної безпеки.
— Важливо було слухати лекції
викладачів-практиків, які працюють
в ІТ-компаніях. Вони викладали нам
те, з чим стикаються щодня, — наголошує Євген Курій.
— А ще у шведському виші значну
увагу приділяють практичним заняттям, серйозно ставляться до вивчення питань безпеки, — додає Люба
Галєєва.
Загалом усі студенти, як виявилося, задоволені участю у літній школі.
Для них це ще один досвід — навчання, практики, спілкування, зрештою,
виконання завдань на отримання сертифікату.
Ірина МАРТИН

Національне агентство із
забезпечення якості вищої
освіти запрацює восени. У
липні Кабмін врегулював питання, пов’язані з початком роботи Агентства (далі НАЗЯВО).
Нагадаємо, інституція мала
розпочати діяльність ще торік,
але за результатами виборів
до її складу потрапили особи,
що підпадають під дію ЗУ „Про
очищення влади“.
Запускаємо Національний
репозитарій академічних
текстів. До початку вересня
МОН планує запустити тестову
версію репозитарію, завантажуючи дисертації, наукові
статті, роботи студентів. Проект
реалізовує МОН і компанія
Microsoft Ukraine як розробник
ПЗ. Його мета — впорядкування
єдиної бази наукових текстів,
з якою зможуть працювати
антиплагіатні програми. Виші й
наукові установи користуватимуться репозитарієм безплатно.
Відбувся перший Літній форум
молодих учених України. В
Одесі відбувся перший Summer
Young Scientists Forum. Серед
учасників — і Володимир Чубай
зі Львівської політехніки, а РМВ
ІНЕМ Політехніки — співорганізатор зустрічі. Дискутували на
теми академічної мобільності,
нових вимог до отримання вчених ступенів і звань, ін.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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Електроприводи,
які не мають аналогів
Д

ослідницька група кафедри електричних машин ІЕСК, яку очолює
професор Василь Ткачук, працює над створенням, дослідженням,
розробленням методик та автоматизованих систем проектування
електромеханотронних перетворювачів та систем. Є вже тут і певні
досягнення, втілені у життя.

Дослідницька група має на своєму рахунку вже чимало наукових
доробків. У полі її зору — кілька наукових напрямів, серед яких — розроблення електроприводів на базі
вентильного реактивного двигуна
з буферами енергії й електроприводів на базі вентильного двигуна
зі збудженням від постійних магнітів; створення теорії електромеханічного перетворення енергії в
електромеханічних перетворювачах
індукторного типу; розроблення
методик проектування вентильних
реактивних двигунів з буферами
енергії зі збудженням від постійних
магнітів та комп’ютерних автоматизованих систем проектування й дослідження електроприводів на базі
вентильного реактивного двигуна з
буферами енергії та зі збудженням
від постійних магнітів.
— У сучасних малопотужних регульованих електроприводах останнім часом широкого застосування
набувають вентильні двигуни постійного струму різних конструктивних виконань, — говорить завідувач
кафедри Василь Ткачук. — Одним
з найпростіших за конструкцією,
технологічним i надійним є електромеханічний перетворювач з явнополюсним статором. Він — простий і дешевий, а вентильні двигуни
на його основі за регулювальними
властивостями не поступаються
колекторним двигунам постійного
струму. На базі таких вентильних
двигунів науковці кафедри створили
ряд електроприводів: коліс інвалідного кімнатного візка (його можна
експлуатувати і в дорожніх умовах
за помірно пересічного — з ухилом
до 10 відсотків — профілю дороги),
коліс мінігосподарського комплексу, лінійного переміщення, ротора
медичної центрифуги тощо.
— А які розробки найцікавіші?
— Їх у нас кілька, вони не мають
аналогів і вже впроваджені у вироб-

ництво. Ось, до прикладу, електропривод лінійного переміщення, створений на базі екологічно
чистого вентильного двигуна. Він
має просту будову, високу технологічність виготовлення, відносно
високий коефіцієнт віддачі. А ще
електропривод недорогий. Його
використовують для позиціонера
антени супутникового телебачення, слідкувальних радарних систем,
воріт гаражів, подачі супорта або
стола металорізальних верстатів
тощо. Цікавою й потрібною є розробка електроприводу коліс засобів
пересування. Керувати візком можна однією рукою за допомогою маніпулятора типу „джойстик“. Такий
електропривод залюбки використовують у маловагових транспортних засобах широкого вжитку та у
засобах пересування, зокрема для
людей з вадами опорно-рухового
апарату. Ми також виготовили два
взірці електроприводу універсального до мінікомплексу „Майстер-А”
(для приведення в рух мотор-коліс
мінігосподарського комплексу).
Завдяки підвісному знаряддю він
може бути культиватором, бороною, косилкою чи снігоприбиральною машиною. Нашою гордістю є і
електропривод медичних центрифуг крові ЦНЛ-6, споживачами
яких є донорські пункти, медичні
навчальні заклади, науково-дослідні установи гематології та переливання крові, діагностичні лабораторії лікарень. До того ж, наш
значно кращий від закордонного:
надійніший, безшумний, а схема
керування — простіша.
— Нині, через брак фінансів, дуже
сутужно з державними замовленнями.
А як у Вас?
— У нас така ж ситуація. Буває,
нам дають цікаве замовлення, але
через брак фінансів ми не можемо
розпочинати свої дослідження.
Хоча вже успішно виконали 8 нау-

| Світлина Катерини Гречин

університетська наука

ково-дослідних та проектно-конструкторських робіт за господарськими угодами для Львівського
науково-дослідного радіотехнічного інституту, Головного СКТБ
„Львівсільгоспмаш“; Львівського
казенного експериментального
підприємства засобів пересування
та протезування, КБ „Південне“
(Дніпропетровськ), НДКІ ЕЛВІТ
Львівської політехніки та три науково-дослідні роботи.
— Над якими науковими розробками працюєте зараз?
— Нині найрезультативніший і
найпотрібніший напрям — заміна
двигунів у трамваях, тролейбусах
і залізничному транспорті. Інший, не менш важливий напрям,
який досліджуємо,— робота з вітрогенераторами, які працюють у
комплексі із сонячними батареями
на акумуляторних батареях. Так,
на замовлення підприємства „Аргентум“, громадської організації
„Ветеранська спільнота“, Науково-дослідного об’єднання „Громадська організація“, спільно з кафедрами механіки та автоматизації
машинобудування, проектування
та експлуатації машин (ІІМТ),
електроприводу і автоматизації
промислових установок (ІЕСК)
і нашої, як тільки буде знайдено
кошти, розпочнемо роботу над
виготовленням дослідного зразка
транспортного засобу для інвалідів. В Україні, на жаль, практично
відсутній такий спеціалізований
транспортний засіб для інвалідів
з вадами опорно-рухового апарату, хоча черга лише на Львівщині
становить близько 7 тисяч осіб. Нещодавно також розробили сучасні
електричні апарати.
Катерина ГРЕЧИН
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наукові тренди

Наука про дані: нова конференція у Львові

D

| Світлина Ірини Шутки

ata Science — наука про дані — нині популярний науковий тренд, а робота,
пов’язана з аналізом, обробкою даних, розробленням засобів штучного інтелекту, — затребувана і перспективна. Актуальні питання галузі обговорили недавно, 23 – 27 серпня, під час І Міжнародної наукової конференції „Інтелектуальний
аналіз та обробка потоків даних“ (Data Stream Mining & Processing, DSMP’2016).

Конференція зібрала
понад 150 учасників з різних міст України (Київ,
Одеса, Харків) і з-за кордону (Польща, Чехія, Росія). Відкриття і пленарне
засідання відбулись у Політехніці, а далі працювали у відпочинковому

комплексі „Бухта вікінгів“.
— Обмежений простір
сприяє більшій концентрації на роботі, активнішому спілкуванню молодих і старших дослідників,
фактично перетворюючи
зустріч на школу-семінар,

— зауважує співголова
оргкомітету DSMP’2016,
проректор Львівської політехніки Юрій Рашкевич.
Науковці зосередили
увагу на такій тематиці,
як гібридні системи обчислювального інтелекту, машинний зір і розпізнавання образів, методи аналізу
великих даних тощо.
DSMP’2016 організували Львівська політехніка
(кафедра інформаційних
технологій видавничої
справи, ІКНІ) та Харківський національний університет радіоелектроніки. Виші мають давні добрі
контакти (професор Дмитро Пелешко зі Львова,
професори Євген Бодянський, Володимир Машта-

лір, Олена Винокурова з
Харкова), а найголовніше
— поважні напрацювання
у напрямах обробки сигналів, зображень, розпізнавання образів тощо (відповідні школи сформовані
ще в 1960 – 70-х рр.). Організатори сподіваються,
що DSMP стане важливою
і для академічного середовища, і для кооперації
з ІТ-галуззю. Професор
Юрій Рашкевич зазначає:
— Однією з особливостей конференції є залучення провідних ІТ-компаній Львова (цього разу
це SoftServe, Global Logic,
ін). Ми хотіли б, щоб
вона мала не тільки освітньо-науковий, а й інноваційний характер — формувала тісніші контакти
між науковцями, університетами та бізнесом, у
цьому випадку з ІТ-індустрією.
Ірина ШУТКА

конференція

Чому цінні млини і навіщо їх зберігати

У

липні в стінах Політехніки відбулася дуже цікава міждисциплінарна конференція „Українські млинологічні студії“. Це була вже
друга наукова зустріч (перша — у Черкасах), що зібрала фахівців з
України (Харків, Кропивницький, Ужгород, Київ, Львів), Великобританії, Греції, Німеччини, Нідерландів, Данії.

У Західній Європі історія млинологічних студій налічує півстоліття:
1965 року відбувся перший симпозіум із млинології, тоді й з’явився термін „млинологія“ (наука про млини), 1973-го засновано Міжнародне
млинологічне товариство (TIMS),
покликане стимулювати вивчення вітряків, водяних млинів, млинів-ступаків і ручних млинів, а також сприяти їхньому відновленню.
В Україні млинами як об’єктами
наукового дослідження почали цікавитися недавно. Хоча ще всередині минулого століття й звучали
думки про те, що це цінні архітектурні об’єкти, які зникають (подібно

до дерев’яних церков), але системного характеру млинологія в Україні набула у 2000-х рр. Так, перші
наукові роботи в цьому напрямі на
кафедрі реставрації архітектурної і мистецької спадщини (РАМС)
Політехніки з’явилися десять років
тому. Скажімо, аспірантка кафедри
РАМС Олена Бокало зосередила увагу на млинах у кількох західноукраїнських областях. Це перші кроки до
облікування й збереження млинів,
зазначає член оргкомітету конференції, старший викладач кафедри
РАМС, член Української млинологічної асоціації (УМА) Ігор Бокало.
Він пояснює:

— Ці об’єкти існували тисячі років, ще з давніх часів — Риму, Греції.
Млин — це перший протоконвеєр,
на ньому базувались дальші технологічні прориви. А в наш час млини
починають зникати: як механічний
об’єкт для мелення зерна млин віджив своє — і його замінили сучасні
механізми. У Європі це зрозуміли й
почали зберігати ці об’єкти для історії, науки й туристичної галузі. Це
дуже цікаві пам’ятки. В Україні часто
механізми млинів унікальні. Якщо в
Європі великої типології цих об’єктів нема (домінували вітрові, деякі
типи водяних), то на українських
землях після включення до складу
Австро-Угорщини на початку 1800х відбувся перехід від жорнових на
водяному колесі — на вальцеві, і такі
зразки збереглися. У радянський період млини були в колгоспах, а після
проголошення незалежності України
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відбулася розпарцеляція — млини
потрапляли до однієї людини, і через брак фінансів зазвичай просто
занепадали. Часто їх переводили
на електропривод, тож нині складно відновити первинні технології.
Одиниці пробують реставрувати,
багато робиться на особистому ентузіазмі. Загалом ми лише починаємо
переосмислювати значення млинів
і потребу зберегти їх. Є, скажімо,
дуже цікаві об’єкти — при замках
або палацах, гарно декоровані. Декілька внесено до переліку пам'яток
місцевого значення, однак млинами
здебільшого ніхто не займається: їх
треба вносити до переліку пам’яток
архітектури місцевого, національного значення.
Конференція об’єднує зусилля
різних фахівців: істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців,
реставраторів тощо. Долучилась до

заходу і Науково-технічна бібліотека Львівської політехніки: книгозбірня запрезентувала книжкову
виставку вибраних джерел із млинарства у фондах НТБ. Завідувач
науково-методичного відділу НТБ
Рената Самотий розповіла:
— На проведення подібних спільних заходів нас надихнули дві конференції, які навесні 2016-го проводили
в Інституті архітектури — присвячені
творчості Андреа Палладіо і проблемам садово-паркового мистецтва.
Тоді бібліотека не брала участі, хоча
володіє чудовими книжковими і альбомними зібраннями на відповідну тематику. Але цього разу ми долучились,
підготувавши ексклюзивну книжкову
виставку, присвячену історії розвитку млинарства. Родзинкою стали рідкісні видання Theatrum machinarum
molarium... / „Огляд будівництва
млинів“ (1735 р.) та Architecture
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hydraulique (1737 р.), які акумулювали у собі всі тогочасні знання з млинарства. Частину колекції склали
видання з промислового млинарства
середини ХІХ ст., здобутки тогочасних технологій у Європі й США. Цікавим прикладом є опис патенту універсального млина американського
винахідника і архітектора Джеймса
Богарда (1849 р.). Певну цінність має
навчальна література, видана у Харкові, Варшаві, Відні, а також видання, які
відображають технологічні особливості різновидів млинів залежно від
рушійної сили: води, вітру і тяглової
сили тварин.
За словами Ренати Стефанівни,
символічно, що виставка і засідання
конференції відбувалися у вишуканій колишній читальній залі головного корпусу Політехніки.
Ірина ШУТКА

досвід

Нові знання, нові знайомі, нові культури

„У

се це почалося з Інституту геодезії Львівської політехніки. Спочатку практики, конференції, а потім — пішло далі й далі… Основний
поштовх до розвитку мені дав мій інститут, за що я дуже вдячний“, —
каже Анатолій Надольський, випускник Інституту геодезії Політехніки.
Зараз він навчається за магістерською програмою в Жешувській вищій
інженерно-економічній школі, звідки за програмою „Еразмус+“ й поїхав
до Туреччини. Сьогодні Анатолій розповідає про свій іноземний досвід.

— Разом із ще одним випускником ІГДГ Сергієм Риженком ми були
на навчанні в Туреччині 5 місяців:
місто Трабзон, у північно-східній
частині країни, за 200 км від кордону з Грузією. Навчалися в Чорноморському технічному університеті
(Karadeniz Technical University). Це
великий виш, там близько 45 тис.
студентів. Геодезичне відділення в
університеті не основне і має небагато студентів.
Ми вивчали дві геодезичні дисципліни — мікрогеодезичні мережі та
часову обробку вимірювань. Один із
предметів фактично був у формі репетиторства: ми із Сергієм приходили до викладача, він розповідав,
пояснював, давав нам матеріали.
Доводилось бачити роботизовані
тахеометри, нівеліри, з якими працювали тамтешні студенти, однак
ми з приладами справи не мали. Навчання було повністю англомовне,
попередньо ми освоїли англійську
термінологію; викладачі — з висо-

ким рівнем знання мови — тож і я
підтягнув свою англійську.
Мешкали ми в кампусі, у гуртожитку для іноземців. У нас були
великі апартаменти, комфортні,
дуже просторі. Серед обмежень хіба
такі: повертатись у гуртожиток до
півночі і не приводити гостей. За
нами був закріплений турецький

студент, який за потреби допомагав
залагодити всі питання, що виникали. Крім нас, було ще п’ятеро еразмус-студентів з інших країн: Чехії,
Литви, Білорусі, Іспанії. Ми всі жили
по сусідству, разом проводили час.
Мали нагоду побачити, що таке
Рамадан — священний для мусульман місяць, який почався 5 червня.
Спочатку нам було дивно, незвично
бачити дівчат, жінок у хіджабах чи
навіть повністю вбраних у чорне
студенток чи туристів із арабських
країн, але згодом — звикли. Скуштували дуже смачної турецької традиційної їжі. Турки загалом гостинні
та приємні. Хіба що інколи виникали
мовні труднощі, бо там багато хто не
розуміє англійської.
Оскільки було достатньо вільного часу, ми активно подорожували:
Греція, Грузія, Азербайджан, Болгарія. Дуже сподобалася Греція: лагідний клімат, усі розуміють англійську, гарна природа, море, дуже
красиві Афіни. У Грузії неймовірно
привітні, гостинні та відкриті люди.
Загалом азійські країни — це яскравий контраст із Європою; там живуть зовсім по-іншому. Після такої
поїздки світогляд дуже змінюється:
ти розумієш, що поза Україною є
щось інше, цікаве.
Ірина ШУТКА
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знай наших!

С

тудент Інституту архітектури Андрій Штендера цього року вступив до магістратури. Під час
навчання на бакалавраті він завжди отримував підвищену стипендію, а в першому семестрі
четвертого курсу — президентську. Сьогодні Андрій ділиться своїми роздумами про те, як бути
успішним студентом

Організованість і зацікавлення
професією — ключ до успіху
Андрій розповідає, що
крім зацікавлення архітектурою він займається спортом — грає за університетську команду з волейболу.
Багато часу проводить на
змаганнях. Тому доводиться вчасно надолужувати
пропуски. Андрій вважає,
що суміщати навчання і
тренування — непросто,
але можливо. Отож, завжди
можна домогтися доброго
результату.

Двічі навчався за
кордоном
Довелося багато
працювати
— Коли мені було років шість, я
сказав, що буду великим архітектором. Хоча згодом, у шкільні роки,
мав багато захоплень, але таки вибрав архітектуру, — розпочинає
свою розповідь студент.
Андрій Штендера згадує, що
труднощі завжди виникали, особливо перед сесією чи вже під час
неї — не раз довелося не поспати
ніч–другу. Коли став студентом,
то зрозумів, що структура навчання в університеті цілком інша, ніж у
школі, де тебе мотивують виконувати завдання на щодень. Було складно, коли відкладав виконання робіт
ближче до кінця терміну. Перший
рік був найважчий організаційно.
Однак загалом навчання хлопцеві
давалося легко. Завжди мав стипендію: у першому семестрі першого
курсу — звичайну, потім — підвищену, на останньому курсі бакалаврату
— іменну.
— У чому полягає секрет такої
успішності?
— Можливо, в тому, що я вчасно зрозумів: архітектура — це така
наука, якою потрібно цікавитися,
захоплюватися, багато працювати.

Студент-архітектор на
третьому курсі скористався нагодою
впродовж місяця студіювати у Кракові (Польща).
— Це була навчальна програма
для кафедри архітектурних конструкцій. Для цього треба було знати польську мову, скласти тести й
пройти відбір. Тоді 20 студентів, які
пройшли за конкурсом, розподілили
на дві групи для навчання у різних
семестрах.
— Що дало навчання у Польщі? Які
нові знання Ти зміг здобути?
— Там дуже хороша лабораторія
з акустичних розрахунків будівельних матеріалів. Отож, була велика
можливість — побачити, як польські
студенти вчаться на практиці застосовувати отримані знання, набути
хорошого досвіду. Ми ж це все знали
лише теоретично...
— Чи це була єдина можливість
навчання за кордоном?
— Ні. На другому курсі я вчився в Італії. Тоді відділ міжнародних
зв’язків (тепер — Центр міжнародної освіти — ред.) запропонував здобути стипендію на навчання в Перуджі, де є університет для іноземців.
Я подав свою кандидатуру й отримав
місячну стипендію на вивчення італійської мови та культури. Це для
мене був перший закордонний освіт-

ній досвід. Впевнений, що набуті
знання в італійському університеті
позначаться на моєму професійному
розвитку.

Іменна стипендія —
стимул до нових
здобутків
Попереднього півріччя Андрій
Штендера за успіхи в навчанні отримував стипендію Президента
України. Вирішальну роль у наданні стипендії відіграла, що студент
на другому-третьому курсах у співавторстві з доцентом Ларисою
Шулдан з кафедри архітектурних
конструкцій підготував кілька наукових статей — про класифікацію
шкіл Тадеуша Мюніха в Галичині,
розробку акустично-рекреаційних
зон у великому місті ( з тією статтею
побував на конференції в Києві).
— Стипендія становила 1350 грн.
Але не в тому річ. Головне — визнання здобутків і стимул не тільки вчитися, а й шукати собі місце в
професії. Я показав, що дещо можу,
відповідно, тепер треба більше розвиватися.
А на четвертому курсі Андрій виборов перше місце в інститутському
конкурсі студентських наукових робіт.
— Ким я себе бачу? — роздумує
студент. — Хотів би суміщати науку і практику, але на перше місце
ставлю практику — треба пробувати
себе як архітектор. Думаю вступити
до аспірантури. Зрештою, до того
рішення ще маю два роки. Хочу залишити слід — цією неординарною
можливістю наділені архітектори.
Це нагода будувати те, що стоятиме
ще довго після їхньої смерті. Тому,
звісно, хочу збудувати добротну
споруду.
У вільний час Андрій Штендера
малює міські пейзажі, архітектуру.
Має альбом власних робіт.
Ірина МАРТИН
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„Мріяти й шукати, доки жити“

Я

рослав Данило, старший викладач кафедри технічної механіки і
динаміки машин (донедавна кафедри деталей машин) ІІМТ вже 32
роки працює у Політехніці. Залюблений у свою роботу, в історію свого
краю, його відомих людей.

Отримавши спеціальність „Автомобілі і трактори“ на кафедрі
автомобілів механіко-машинобудівного факультету, вступив в аспірантуру на кафедрі деталей машин.
Свою кар’єру розпочинав інженером
НДЛ-38. Згодом, отримав посаду молодшого наукового співробітника,
пізніше — асистента кафедри. Мав
щастя працювати поруч із нині покійним професором Володимиром
Павлищем, якого згадує з великою
теплотою. Імпонували його толерантність, ерудиція, компетентність, чудове знання свого предмета, тактовне ставлення до підлеглих
і студентів, висока вимогливість до
себе і до підлеглих.
Ярослав Ярославович небезпідставно вважає, що „робота має приносити задоволення“. На його думку, — „студент — основна людина,
заради якого наш університет існує“,
хоча „це зовсім інше покоління, яке
має набагато більше можливостей в
навчанні. А попри це, у них нині набагато більше спокус у житті. Якби
вони ще розуміли, що ці спокуси —
другорядні після навчання, то це
було б унікальне покоління“.
— До них треба ставитися мудро,
і саме викладач має вивести їх на
правильну дорогу, аби вони не блудили у лабіринтах знань, навчити їх
розуміти свій предмет, — говорить
мій співрозмовник. — Загалом, усі
студенти хороші, а одиниці — унікальні. Коли ж маємо якісь прогалини, то це вже біда школи, що не зуміла підготувати своїх випускників
до дорослого життя. У мене теж не
все спочатку було гладко. Пригадую,
на першому ж занятті з хімії не зміг
відповісти на жодне запитання викладача, а вже через місяць я знав
так, як і найкращі студенти на курсі:
допомогли студентська бібліотека і
працівники кафедри хімії. Нині ж, у
час високих технологій, нема нічого, чого студент не міг би отримати,

| Світлина Катерини Гречин

Щоб не блудити у
лабіринтах знань

було б лише бажання. До речі, викладач теж має швидко перебудовуватися, бути гнучким, кваліфікованим.
Ярослав Ярославович працює із
другими й третіми курсами, іноді
зустрічається з ними ще й на четвертому. Свій предмет знає досконало і вміє скеровувати навчальний
процес у творче русло. Каже, що зі
студентами „працювати легко, особливо, коли вони тобі довіряють.
Я добре знаю, як їм краще засвоїти
предмет, витративши на це небагато часу. Сама робота зі студентами,
хоча й вимагає неабиякого терпіння,
приносить мені задоволення, а ще —
добрий кінцевий результат. Приємно працювати з тими, хто хоче щось
знати. Гірше з тими, хто не розуміє,
чому опинився в Політехніці і не
знає, що з тим робити далі“.

Пізнати правдиву історію
Ярослав Данило — людина багатогранна і має чимало захоплень.
Його можна побачити з фотоапаратом у найрізноманітніших місцях, на різних подіях, де він фіксує
цікаві моменти, визначних людей.
Його болить трагічна історія рідного краю, гордиться тим, що з його
малої батьківщини походять родини
Шептицьких, Фредрів, Петро Кона-

шевич-Сагайдачний, Іван Франко.
Дякує долі, що посилає йому непересічних, а часом і легендарних людей,
знайомиться з історією Закерзоння.
Світлини і свої враження викладає у
Фейсбуці.
— І досі бережу чудові спогади
про моє село Стар’ява, що на Старосамбірщині, де я народився і часто
туди навідуюся. Там серед прекрасної природи і родини формувалося
моє ставлення і розуміння життя, —
зізнається Ярослав Ярославович. —
Мене здавна дуже вабили гори, але
лише ставши аспірантом вперше зустрівся з ними зблизька. У тій першій
мандрівці в мені наче щось ворухнулося в серці, у свідомості, хоча ще не
зміг зрозуміти, що саме так схвилювало. Лише згодом зрозумів, що це
так, як і у житті: після кожної підкореної вершини виникає непереборне бажання піднятися на наступну.
Поступово, читаючи літературу про
наші краї, знайомлячись із повстанцями, почав уважніше приглядатися
до землі, рясно вкритої різним ямами з дерев’яними зрубами, навчився
бачити закриті для стороннього ока
незначні деталі, „читати“ ліс, відчувати його, пізнавати з його допомогою правдиву історію. У лісі, поблизу
нашого села, до прикладу, спочиває
близько ста повстанців, серед яких
12 — із сотні Наконечного-Орленка,
адже тут була їхня остання криївка.
Нині часто відвідуємо з друзями місця останніх подвигів українських Героїв й інколи натрапляємо на ще не
обстежені місця.
А до того ж Ярослав Данило пізнає історію через знайомство з цікавими людьми в університетському
„Орфеї“, де є хористом, у поїздках на
колишні українські землі, що нині
належать Польщі. Життя, впевнений він, „весь час вчить своєї мудрості: не бути підлим, заздрісним,
злопам’ятним, недоброзичливим“.
Йому дуже важливо мати „внутрішній спокій, не робити нікому зла,
отримувати задоволення від праці і
завжди залишатися Людиною“.
Мені на думку спали рядки з вірша Василя Симоненка: „Мріяти й
шукати, доки жити“, які якнайкраще
характеризують спосіб життя Ярослава Данила.
Катерина ГРЕЧИН
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святкування

Незалежній Україні — 25 років!
Д

вадцятип’ятиріччя — мабуть, перша досить солідна дата, коли,
як писав хтось у соцмережах, минув час дитинства і навіть студентства, коли вже сформоване власне світобачення і певні життєві
принципи. Справді, цьогоріч святкування Дня Незалежності відбулося чи не наймасштабніше (охопило практично всі країни світу, де
є наші земляки чи їхні нащадки), найпіднесеніше: ми показали світові, що ми сильна держава, зі справжніми героями, які знають ціну
незалежності і свободи.

Єднання у молитві та
пошані
Свято було особливе в багатьох
значеннях. Для військових, які пройшли жахіття війни, — ще одна
можливість відчути, як їх шанують,
показати незламність духу, а також
вшанувати полеглих побратимів.
Після завершення військового параду по Хрещатику пройшла
„Хода нескорених“, у якій взяли
участь бійці добровольчих батальйонів та родичі загиблих під час бойових дій на Донбасі. Ця хода була
спрямована на те, щоб показати світові масштаб трагедії, заподіяний
українцям незаконними збройними
формуваннями РФ та терористичними організаціями на сході України, а
також міцність і єдність українського народу.
Також на Хрещатику презентували особливий проект — „Люди
Свободи“ (організатори: Український інститут національної пам’яті, Галузевий державний архів СБУ,
Центр досліджень визвольного руху,
UA:Перший). Це виставка та короткі
відеоролики, що розповідають про
двадцять шість постатей — поетів і
політиків, військових і музикантів,
науковців і художників, які своєю
працею та боротьбою в минулому
столітті зробили можливим відновлення незалежності України. Їхній
опір був різноманітний, кожного
з них жорстоко ламали — когось у
тюрмі, когось у „шарашці“, фізичними чи моральними тортурами,
жоден із них не мав можливості реалізувати свій потенціал, але зуміли
зберегти свободу в собі, пронести її
через часи неволі.
24 серпня вся країна об’єдналася в спільній молитві за мир, в хвилині мовчання за тими, хто поліг,
здобуваючи та обстоюючи свободу
держави. За нас в цей день молив-

ся світ. Папа Франциск наголосив:
„Сьогодні, коли ця улюблена країна
відзначає своє національне свято,
запевняю свою молитву за мир і повторюю свій заклик до всіх залучених
сторін і до міжнародних інституцій,
щоб вони посилили ініціативи для
подолання конфлікту, звільнення
заручників та належної відповіді на
надзвичайну гуманітарну ситуацію“.
— Цінуймо цей дар, цінуймо
свою свободу, цінуймо свою вільну і незалежну Україну і докладімо
всього того, що потрібно, аби цей
дар утримати, щоби вільну незалежну Україну ми могли розбудувати і
передати наступним поколінням,
— закликав Блаженніший Святослав.

Цікаві акції та заходи
В різних областях відбувалися різноманітні заходи. У Львові, з
нагоди Дня Незалежності відбувся
святковий парад та виставка старовинних і сучасних трамваїв.
У Харкові півсотні парашутистів
із різних областей України здійснили масовий стрибок, встановивши
новий національний рекорд у категорії „Великі формації з перестроюванням“.

Хмельничани до свята провели
масштабний флеш-моб — сформували величезний „живий“ герб України
(ширина — 32 м, висота — 50 м) та
напис „Слава Україні“.

Почесні відзнаки для
політехніків
З нагоди 25-річчя Незалежності
України за особливі заслуги у розбудові держави високі державні нагороди серед багатьох інших отримали
й львівські політехніки.
Указом Президента України Петра Порошенка „Про відзначення
державними нагородами України
з нагоди 25-ї річниці незалежності
України“ Орденом князя Ярослава
Мудрого IV ступеня нагородили заступника директора Міжнародного
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Ігоря Калинця.
Орден князя Ярослава Мудрого
V ступеня отримав директор Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України,
академік НАН України, доктор Гоноріс кауза Львівської політехніки
Ярослав Яцків.
Завідувачеві кафедри напівпровідникової електроніки професорові
Анатолію Дружиніну надали звання
Заслуженого діяча науки і техніки
України.
За значні особисті заслуги у
становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та
зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне
будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток,
активну громадсько-політичну
діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу відзнакою Президента України
— ювілейними медалями „25 років
незалежності України“ нагородили
директора Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської політехніки Ірину Ключковську, професора ІАРХ
Богдана Посацького, доцента ІАРХ
Ірину Русанову, керівника ресурсного центру освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими
потребами Оксану Потимко.
Підготувала Наталія ПАВЛИШИН
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форум українства

апередодні Дня Незалежності
в нашій країні пройшли два
поважні і знакові форуми українства, в рамках яких обговорили
чимало питань державотворення, особливо тих, що стосуються
непростої політично-економічної ситуації в державі.

Співпраця задля
збереження цілісності нації
Щоп’ять років представники діаспори приїжджають до нас на Всесвітній форум українців. Цю традицію
започаткували ще в 1992 році. Цьогоріч світове українство (300 делегацій
із 35 країн світу) вже вшосте з’їхалося
до Києва. Впродовж двох днів, 20 – 21
серпня, ділилися своїми напрацюваннями, обговорювали найгостріші
проблеми, які хвилюють українців,
питання державного будівництва,
гуманітарної, правничої та інформаційної політики, освіти, виховання,
волонтерства та захисту українства
на окупованих територіях, духовності
і церковного життя наших земляків за
кордоном.
Підсумком роботи ВФУ стала ухвала „щодо зусиль України, світового
українства і міжнародного співтовариства з деокупації та реінтеграції
Криму“ (документ розробили вимушені переселенці з Криму). В ухвалі
представники світового українства
закликають міжнародне співтовариство „посилити санкції проти Росії за
незаконну окупацію Криму, об’єднати
їх із санкціями за агресію у Донецький
і Луганській областях“.
Також VI Всесвітній форум українців закликав НАН України та Інститут
українознавства МОН України підготувати академічне видання історії
Криму й історії української громади
півострова, а прокуратуру — „відкрити кримінальне провадження за
фактом знищення семи шкіл з українською мовою навчання та понад
п’ятсот класів з українською мовою
навчання на півострові, проти колишнього міністра освіти і науки, молоді
та спорту АР Крим Гончарової Наталі
Григорівни“. Окрему увагу приділили
необхідності створення центру надання адміністративних послуг для
кримчан — громадян України безпосередньо на адміністративному кордоні Херсонської області тощо.
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Єднаймося задля кращої долі!

Н

СУСПІЛЬСТВО

Світова молодь вболіває
за Україну
А з 22 до 28 серпня у Вінниці вшосте
проходила Міжнародна акція „Форум
української молоді діаспори“, в якому
взяла участь майже сотня учасників
із понад 30 країн світу та 8 областей
України. Цей захід спрямований на
утвердження патріотизму, духовності,
моральності та формування загальнолюдських цінностей у молодого покоління, згуртування української молоді
діаспори та молоді України навколо ідеї
об’єднання світового українства заради
побудови сильної, незалежної, демократичної України.
Тисячі молодих українців розповіли
про життя та діяльність у діаспорі, їхню
культуру та традиції, про участь у спеціальних програмах підтримки.
Неформальна частина програми форуму складалася з тренінгів, дискусій
на різні теми. Зокрема обговорювали
„Основні напрямки та розвиток молодіжного руху в діаспорі“, „Інформаційно-комунікаційний потенціал світового
українства“, „Залучення інвестицій через співпрацю з діаспорою та розвиток
економіки України“ та „Збереження національної ідентичності молоді діаспори через культурно-освітню призму“.
У Форумі також взяли участь активісти колегій інститутів Львівської політехніки.
— На цьому форумі основну увагу
приділили питанням реалізації молодіжної політики і розвитку молодіжного
руху в діаспорі. Та, крім цього, обговорювали й можливості залучення інвестицій
через співпрацю з діаспорою. Йшла мова
також про національно-патріотичне виховання, — розповів про участь у форумі заступник голови Колегії та профкому
студентів і аспірантів Львівської політехніки, четвертокурсник ІКНІ Олександр
Николяк. — Насправді учасників з України було обмаль, тому дуже раді, що ми
змогли взяти участь у цьому заході. Думаю, такі зустрічі необхідні передовсім
тому, що українці, які проживають по цілому світі, повинні відчути єдність нації.
На форумі почув таку цікаву думку, що
українська діаспора — це запасні сили
України. І справді, незважаючи на те, що
їм досить непросто зберегти українську
ідентичність і не асимілюватися, вони
продовжують любити Україну і вболівати за її долю.
Наталія ПАВЛИШИН

24 серпня — День незалежності
України.
1 вересня — День знань.

Пам’ятні дати
24.08.1873 — народився Фотій Красицький, відомий український художник.
25.08.1924 — народився Павло Загребельний, український письменник.
27.08.1856 — народився Іван Франко, український письменник, науковець і громадський діяч.
27.08.1934 — народився Володимир
Лучук, український поет.
29.08.1868 — народилася Людмила
Старицька-Черняхівська, українська
письменниця, літературознавець.
29.08.1935 — помер Олекса Новаківський, відомий український художник.
30.08.1883 — народився Дмитро
Донцов, громадсько-політичний
діяч і мислитель, ідеолог націоналізму.
30.08.1920 — у Празі створено Українську військову організацію, головою якої обрано полковника Євгена
Коновальця.
1.09.1722 — народився Григорій Сковорода, український філософ.
1.09.1939 — початок Другої світової
війни.
1.09.1996 — в Україні введено національну одиницю грошей — гривню.
2.09.1811 — народився Іван Вагилевич, поет, фольклорист, громадський діяч, член „Руської трійці“.
2.09.1945 — Японія підписала акт
про беззастережну капітуляцію.
Цю подію вважають закінченням
Другої світової війни.
3.09.1709 — помер в емiграцiї у Варницi бiля Бендер український гетьман Іван Мазепа.
4.09.1985 — помер у концтаборі на
Уралі український поет i правозахисник Василь Стус.
4.09.1991 — над будинком Верховної
Ради України підняли національний
синьо-жовтий прапор.
7.09.1875 — народився Олександр
Мурашко, український живописець,
педагог і громадський діяч.
7.09.1905 — народився Олекса Стороженко, український письменник.
7.09.1984 — помер Патріарх УГКЦ
кардинал Йосиф Сліпий.
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студентське самоврядування

Молодіжні лідери відпочивали і вчилися разом

У

продовж тижня (з 22 до 28 серпня) у Навчально-оздоровчому таборі „Політехнік-3“ Львівської політехніки (смт. Коблеве) відбувався
XI міжнародний пленер Національного студентського союзу з питань
студентського самоврядування, фізичного виховання та соціального
захисту студентської молоді.

Обговорити питання, які сьогодні турбують молодь, з’їхалося 60
представників від органів студентського самоврядування 29 вишів із
16 областей України. Серед учасників заходу були також студентські
лідери університетів, переміщених
з тимчасово окупованих територій,
зокрема з Донецького національного університету ім. В. Стуса, Донецького національного університету
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Донецького національного медичного університету
ім. М. Горького.
Гостям заходу надійшло вітання
від Міністерства молоді та спорту
України, привітав їх також начальник Львівського обласного відділення Комітету з фізичного виховання

та спорту Міністерства освіти і науки України, голова наглядової ради
Національного студентського союзу Анатолій Ігнатович, побажавши
плідної роботи, корисних контактів
та нових високих здобутків, а президент Національного студентського
союзу Юрій Темофійчук презентував
досвід Національного студентського
союзу у захисті прав студентів.
Кожен пленерний день був насичений різнотематичними тренінгами та обговореннями. Студентські
лідери дізналися чимало цікавого
про основи молодіжної журналістики, командотворення, підготовку
грантових проектів, основи комунікації із мас-медіа, а також освоювали
мистецтво публічного виступу, дискутували з організаторами проектів

„Твоя країна“, „Вишиваний шлях“,
„Мандри по-українськи“.
Не менш насиченою була складова з популяризації здорового способу життя та фізичного виховання.
Щоранку всі учасники пленеру робили ранкову зарядку та брали участь у
практичних заняттях щодо правильного розподілу фізичного навантаження.
— Цей пленер дає можливість
молодій людині розвинути нові
вміння для майбутнього працевлаштування. З року в рік на такі пленери
збирається найактивніша молодь із
усієї України і, як свідчить вже досвід, значна частина цих людей в майбутньому рухають процеси розвитку
країни. Також це вміле поєднання
навчання і гарного відпочинку з чудовими краєвидами, — поділився
враженнями учасник пленеру, аспірант Одеського державного екологічного університету Микола Бучко.
Наталія ПАВЛИШИН

канікули з Богом

Мандри і добрі справи з капеланством

Я

к перетворити літо на справжній драйв подорожей знають у Центрі студентського капеланства. Впродовж канікул молодь спільно
з капеланами встигли надзвичайно багато побачити, зробити добрих
справ і гарно відпочити.

— Літо було дуже інтенсивне.
Вдалося зробити все, що планували,
крім рафтингу, який через брак часу,
перенесли на вересень. Розпочалися канікули з подячної велопрощі
через гори до Гошівської чудотворної ікони Божої Матері. Після цього
для тих студентів, які згодом допомагали нам, як аніматори втілювати
в життя всі наші плани, проводили
Школу християнського лідерства в
Коблевому на базі „Політехнік-3“,
— розповів очільник Центру студентського капеланства отець Юрій
Остапюк.
Чи не найнасиченішою була поїздка на схід України в місто Костянтинівка, де при парафії Святого Миколая разом із отцем Віталієм Кастуром студенти-політехніки спільно з
Центром опіки сиріт, за підтримки
Союзу українок Америки, із 26 липня

до 4 серпня проводили „Веселі канікули з Богом“ для дітей від 4 до 16 років на тему „Не бійся! Будь вільним!“.
— До роботи нас наснажували
діти. Вони надзвичайно позитивно
сприйняли все, що ми для них підготували: різні майстер-класи, ігри,
банси, різноманітне навчання. Приємно, що залишилися задоволені й
їхні батьки. Наприкінці таборування діти презентували різні вміння,
які здобули за той час, — додав мій
співрозмовник. — Під час осінніх
канікул плануємо їхати туди знову, щоб сформувати зі старших дітей спільноту аніматорів, аби вони
допомагали виховувати там дітей
і розвивати парафію. Також у Краматорську побували у воїнів 122-ої
окремої аеромобільної бригади. Там
відслужили спільний молебень, спілкувалися з воїнами.

Із 7 до 19 серпня відбувалися
мандрівні реколекції „Мандруючи
з Богом“ у так званих „Українських
Альпах“ — Мармаросах. Тема таборування „Приймати. Поважати. Любити“ була спрямована на самозаглиблення, розуміння власних позитивів чи негативів, страхів. Проводив
реколекції ієромонах студійського
уставу Сава Масник. Упродовж таборування молодь мала можливість
поспілкуватися із душпастирем на
різноманітні теми: духовні, богословські, соціальні, а також мали
особисті духовні бесіди та сповідь;
спільну та особисту молитви. Під час
підкорення найвищої гори Піп Іван
(1936 м.) Мармароського масиву,
учасникам запропонували теми для
роздумів, щоб кожен зміг серед мальовничих краєвидів у тиші побути
сам-на-сам зі своїми думками.
Останній літній відпочинково-християнсько-патріотичний табір проходив у Славському на базі
НОТ „Політехнік-2“. Був не менш
цікавий та насичений різними май-
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стер-класами, навчаннями та розвагами.
Осінь у ЦСК буде багата й на різні заходи. Окрім традиційних, щовівторкових богословських зустрічей
із молоддю, активної діяльності театру „САД“ (восени візьме участь у
фестивалі „Ніч у Львові“) планують
започаткувати порадню для молоді,
яка знаходиться у кризовій ситуації
і самотужки не може дати собі з цим
раду. Таким студентам допомагатимуть духівники та психологи. Відбуватимуться також зустрічі на тему
сексуального виховання молоді.

— Невдовзі проведемо рафтинг,
поєднаний із реколекцією на воді.
Також плануємо провести першу всеукраїнську прощу з Києва
до Вишгорода, щоб якнайбільше
молоді об’єдналося в єдиний молодіжний простір, де студенти з
усієї країни будуть ділитися своїм світобаченням, — додав отець
Юрій. — Ще одна новинка — дводенний похід-тренінг у гори, в
межах якого тренери навчатимуть
правил поведінки та виживання в
мандрах. У жовтні знову запрацює
наш мовний клуб. Цьогоріч, окрім
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англійської мови, учасники матимуть можливість вивчати німецьку
та французьку мови. Влітку під час
мовного табору English Summer
Camp у Яремчі мали нагоду переконатися в корисності цієї справи.
Основним завданням табору було
допомогти усім учасникам подолати мовний бар’єр. Щоденна англомовна Свята Літургія, ігрова
форма занять, походи в гори допомогли багатьом досягти гарних
результатів.
Наталія ПАВЛИШИН

студмістечко

Гуртожитки поповнилися першокурсниками
Є
кілька ознак, що в Студмістечку повним ходом відбувається поселення: багато батьків, які „окупували“ коридори біля кабінетів
директора, його заступника і комендантів гуртожитків; першокурсники з розгубленими поглядами і величезними валізами, а також натовп
біля карти, де вказане розміщення гуртожитків у Студмістечку.

| Світлина Наталії Павлишин

Такі жартівливі спостереження за досить складним періодом не
лише в роботі адміністрації Студмістечка, а й за новим етапом життя вчорашніх учнів відкриває лише
верхівку айсберга. Бо фактично
процес поселення почався ледь не
одразу після визначення тих, хто
став студентом Політехніки. Розподіл місць, відповідно до встановлених квот, відбувався в інститутах,
а вже поселятися в гуртожитки приходять ті, хто справді матиме місце.
Та й саме поселення триватиме ще
досить довго.
На жаль, цей рік, навіть попри
не надто оптимістичні прогнози
адміністрації Студмістечка, став ще

складнішим. Передовсім завершився термін оренди місць у гуртожитку № 17 (130 місць), а також радісна
новина для вступників — збільшення державних місць для навчання,
відповідно збільшила кількість охочих отримати місце в гуртожитках.
— Ситуація досить складна. Та ми
докладаємо максимум зусиль, щоб
заселити якомога більше студентів,
бо розуміємо, що оренда квартири
відчутно вдарить по їхніх кишенях.
Зараз маємо додаткові місця в гуртожитку № 1, а також шукаємо можливості поселити наших студентів
у гуртожитках інших університетів,
коледжів, — наголосив заступник
директора Студмістечка Політехніки Ігор Якубовський.
Вже 6 – 7 вересня
в гуртожитках відбуватимуться зустрічі
з першокурсниками
під час яких їх ознайомлять із правилами
внутрішнього розпорядку, нарахуваннями
штрафних балів за порушення та з роботою
оперативних загонів
гуртожитків.
— До оперзагонів будемо поступово залучати найак-

тивніших першокурсників. Вони
допомагатимуть нам вирішувати
всі нагальні питання. Зрештою,
найчастіше виникають проблеми з
дисципліною, особливо в тих, хто
лише вселився в гуртожитки. Тож
будемо відстежувати всі правопорушення, — додав голова оперзагону гуртожитку № 1, третьокурсник ІБІД Олег Довжанин.
Звичайно, найщасливіші в ті дні
були студенти, які отримали місця
в щойно відремонтованому гуртожитку № 1 — там справді все аж
виблискує.
— Це цілком достойні умови
проживання. Буду докладати всіх
зусиль, щоб зберегти це все і триматиму порядок у кімнаті. Торік я жив
в орендованій квартирі, тож зараз
задоволений, що мешкатиму разом
із одногрупниками, буде простіше
вчитися, — поділився враженнями
другокурсник ІХХТ Орест Толмач.
Комендант цього гуртожитку
Сергій Зварич розповів, що ще з
минулого року студенти мали можливість жити у відремонтованих
кімнатах і утримували своє житло
в порядку. Для того, щоб мешканці
пам’ятали, що несуть відповідальність за порядок і збереження майна, комендант завів ще додатковий
журнал матеріальної відповідальності, а також періодично нагадує
молоді, що за пошкодження майна
студента можуть покарати навіть
відрахуванням із університету.
Наталія ПАВЛИШИН

16

ч. 23 [2943]
31 серпня — 7 вересня 2016

КУЛЬТУРА

мандри

„Ісландці знають,
що є така країна — Україна“

Х

тось цього літа рятувався від спеки морозивом, а хтось
обрав для охолодження переміщення у просторі, гайнувши на два тижні у „крижану країну“. „Я їду в Ісландію,
хто зі мною?“ — якось написала у фейсбуці бізнес-тренер зі
Львова Людмила Калабуха, вирішивши, що годі мріяти про
подорож, треба її, нарешті, з чоловіком та іншими охочими
здійснити.

— На диво, — розповідає після
повернення Людмила, — відгукнулося чимало людей. Щоправда, частина осіб, коли дізналися, що доведеться мешкати в наметах (оренда
житла чи хостелу — задоволення не
з дешевих, адже ніч коштує 100 євро
і вище, у деяких хостелах є додаткова плата ще й за ковдру), а погодні
умови на острові дуже мінливі (температура може заледве сягнути +10),
відразу відмовилася.
— І з якими знаннями про цю маленьку острівну країну, з якими очікуваннями Ви збиралися у мандрівку і що
з того збіглося з реальністю?
Людмила Калабуха: Ми прочитали дуже багато довідкової літератури
про Ісландію. І багато з прочитаного
— правда. Наприклад, те, що ісландська мова уникає запозичень і дуже
береже свої тисячолітні традиції.
Якщо потрібно ввести нове слово,
скажімо, на позначення нових по-

нять чи тенденцій, то це
робить спеціальна комісія
з питань мови. Аналогічно
— назвати дітей ісландці
можуть лише такими іменами, які є в переліку реєстру країни. Коли батьки
придумали для свого чада
нове ім’я, то дозвіл на його
використання також мають
отримати від цієї ж комісії.
Андрій Окунський,
киянин, власник консьєрж-сервісу
Mushroom: З усіх місць, куди раніше подорожував, про Ісландію знав
найменше. Не те, щоб мені не було
цікаво, просто з власного досвіду
знаю, що країну краще пізнавати зісередини, та і часу особливо не було,
щоб докладно вивчити колорит острова, оскільки ця поїздка була абсолютно спонтанною.
Ісландія — країна іншої реальності. Недаремно ж тут проходять

тренування космонавти NASA! От
уявіть собі край, де немає дерев. Суцільна величезна кам’яна пустеля
фантастичних кольорів, дихаюча
вулканами, зрошена термальними
ріками, в яких одна притока гаряча,
як окріп, а інша — льодяна, чорні
пляжі, бо чорний пісок… З кожної
гори вириваються водоспади. Тут
нема хижаків, лише іноді приблуди
— білі ведмеді, які припливають на
айсбергах із сусідніх островів, у т.ч. з
Гренландії. Земля, де повітря та вода
чисті й цілющі, де півроку — день, а
півроку — ніч, де живуть особливої
породи коні з розкішними гривами,
де лише позитивні відносини, де
природу люблять, де ти можеш щодня бачити, як утворювалася наша
планета…
Щодо мови, то кожен ісландець
може читати в оригіналі саги вікінгів. Місцеві жителі, взагалі, дуже
люблять читати, тому тут часто відвідують книгарні та бібліотеки.
— Які місцеві звичаї, особливості
вразили Вас найбільше, що добре було
б запровадити у нас?
Людмила Калабуха: Майже усе
населення — це корінні мешканці.
На острові створений спеціальний
сайт і мобільний додаток, завдяки
якому можна простежити своє походження і те, наскільки ваш обранець
або сусід доводиться вам близьким
родичем. А ще тамтешні мешкан-
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ці люблять хизуватися родинними
зв’язками зі співачкою Бйорк, яка
також є ісландкою.
Вразило і знання ісландців про
Київ. Слово „Київ“ присутнє в їхній
старовинній мові. Воно звучить як
„Кайлогордун“. І в давніх ісландських сагах ця назва збереглася. Ісландці, на відміну від людей в інших
країнах, знають, що є така країна
Україна.
Я — спеціаліст з маркетингу, тож
завжди звертаю увагу на те, що і як
продають люди в далеких краях. Такось в ісландців є такий бізнес як продаж айсбергів в ОАЕ. Уявляєте собі?!
Вони беруть айсберг, у нього вбивають різні гаки і тягнуть кораблем.
Вразила мене ще одна послуга.
„Платити тут“ — вказує напис на
картонній таблиці в чистому полі
перед входом у термальний комлекс.
Ні душі навколо і тільки скарбничка,
зроблена з пластикової труби. П’ять
ванн із водою різної температури,
будиночок з чоловічою, жіночою
переодягальнею та туалетом, де чистий унітаз, туалетний папір, мило і
гаряча вода. Ні паркана в людський
зріст з дротом під напругою, ні адміністратора і над ним ще двох контролюючих, а просто напис на картоні: „Платити тут“, вартість — 500
крон (100 грн.). І всі, ВСІ люди платять і роблять усе згідно з інструкцією, що висить у роздягальні! Кілька
разів на день двоє дітлахів 12 і 14 років (діти власників) на квадроциклах приїжджають забирати
касу і прибирати комплекс. На
скелі над вмонтованими ваннами стоїть відеокамера. Так,
власники можуть подивитися, скільки людей покупалося і
чи всі оплатили.
Але хіба можна чинити якось інакше в країні, де нема злочинності,
де люди живуть без ґратів на вікнах
і броньованих дверей, а поліцейські
навіть не мають зброї?! Не можна
чинити інакше, коли тут так вірять
людям і так вірять у людей. Ну і
чому, чому у нас таке не можливе?
Андрій Окунський: А мене відразу вразив стан умиротвореності,
його відчув з перших годин перебу-

вання в Ісландії. Голова настільки швидко
почала позбуватися
привезеного з собою
інформаційного спаму, що було просто
подивування-відкриття — невже таке
буває? У нас видно та
чути всі процеси життєдіяльності: тут гуде,
там кричить — життя
вирує, щось будують,
усе змінюється просто на очах. А от в Ісландії, незважаючи на
швидкі темпи розвитку, самі процеси змін
наче приховані від
людського ока. Просто ідеш по вулиці і
все необхідне є, таке враження, що
ти живеш у віртуальній реальності,
коли сам собі уявляєш нову потребу
і вона одразу ж задовільняється.
Ісландці — нація, яка практично
не знає міграції і любить усе, що стосується її національної ідентичності. Відсоток тих, хто хоче виїхати зі
своєї країни просто нікчемно малий,
не зважаючи на те, що значна частина молоді навчається в Норвегії, Великобританії. Дуже хотілося б, щоб
і наша молодь не хотіла покидати
Україну.
Згідно з офіційною інформацією, в Ісландії переважна більшість
вірить у ельфів,
тролів та чаклунів. Кажуть, що
перед тим, як
почати будівництво, забудовники викликають місцевого
мага, який перевіряє, чи не
живе під яким
каменем троль
або ельф, і лише
після проведення відповідних
ритуалів розпочинають роботу.
Більше того — цих створінь зображають на рясах єпископів.
В Ісландії багато природної енергії. Однак сьогодні використовують
лише 6% гідроенергоресурсів. Проте
навіть такої кількості енергії більш,
ніж достатньо для обігріву всіх домівок, соціальних і промислових
об’єктів, доріг та для забезпечення
інших потреб країни. Завдяки тому,
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що тепломагістралі прокладені під
дорогами та практично відсутні дерева, в Ісландії немає прибиральників вулиць.
А ще в Ісландії ви можете побачити живих китів та спробувати з них
страви. Зате не побачите на кожному кроці дратуючої око реклами. І
тут нема макдональдсів! Алкоголь
продають лише державні магазини
та лише безготівково. Цікаво, що
вартість горілки більша за вартість
іменитого вина.
Мені завжди цікаво спостерігати
за туристичною галуззю в інших країнах, оскільки сам працюю в ній. До
прикладу, перший контакт з першим
кемпінгом в Ісландії одразу заспокоїв мене як скептичного аматора наметового туризму. З перших хвилин
перебування в кемпінгах Ісландії розумієш, що тут професійно і старанно попрацювали над туристичною
сферою, про що свідчить докладно
продумана інфраструктура. Всі локації, де ми ночували, були облаштовані холодною та гарячою водою,
електрикою, кухнею, туалетами,
практично усюди були інтернет, рівні площадки для розбивання намету,
смітники під різні відходи. Я як людина, прискіплива до чистоти, жодного разу не відчув дискомфорту.
Ця казково-містична Ісландія
щоразу вражала мене тим, наскільки
легко та з обмеженим ресурсом можна запропонувати туристу пізнати
край. Тож обов’язково використаю
отриманий досвід для покращення
туристичного сервісу в Україні.
Наталя ЯЦЕНКО
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відпочинкова база

Якість і відкритість — головні
пріоритети табору „Політехнік-2 “
З
робити відпочинок особливим і незабутнім, щоб діти прагнули
повернутися туди знову і знову, — так можна коротко окреслити
місію керівництва та всього персоналу Навчально-оздоровчого табору „Політехнік-2“ у смт. Славське. Впродовж літа переконатися в цьому мали можливість понад шістсот дітей із різних куточків України,
чимало з них і діти працівників нашого університету.

Чотири роки тому я вже мала нагоду побувати в „Політехніку-2“,
незадовго до відкриття сезону, тож
поїздка цього літа була цікава передовсім у порівняльному аспекті.
Адже можна побачити, як змінилася
база, що нового зробили і як вдалося директорові Володимиру Білодіду
втілити свої плани та задуми (цьогоріч минуло п’ять років від часу його
призначення на цю посаду). Крім
цього, мала можливість „побачити“
роботу табору зі середини, оскільки
моя донька відпочивала там і щодень
ділилася враженнями.

Все найкраще — дітям

| Світлини Наталії Павлишин

Отож, сумувати і нудитися під
час відпочинку діти не мали не те що
часу, а й можливості. Бо насправді
програма різних заходів не лише на
папері в керівництва на сімнадцяти
сторінках, а втілена в життя. Щодня
від ранку до вечора відпочивальники
в активному русі. Варто наголосити,
що дітей ділять за віком на загони,
тож, відповідно, їхні зацікавлення
збігаються.
— Стараємося усіма силами зробити відпочинок дітей особливим,
щоб вони поїхали від нас задоволені.
Вихователями в нас є студенти педагогічних вишів, тож для них важливо
не просто пройти практику, а й на-

бути досвіду роботи з дітьми. В нас
визріло не одне покоління студентів, вони часто повертаються сюди
вже вчителями, — розповіла про роботу старший вихователь Роксолана
Яремкевич. — Намагаємося розвивати дітей у різних напрямах: спортивному, інтелектуальному, працює
бібліотека, проводимо різноманітні
конкурси, естафети, діє чимала кількість гуртків для розвитку талантів
(хореографічний, вокальний, творчої роботи).
Програму заходів змінюють щороку, бо є чимало дітей, які приїжджають у цей табір кілька років поспіль, тож, якщо не вносити змін, їм
буде нецікаво.
— За час канікул докладаємо максимум зусиль, щоб не просто зробити
відпочинок цікавим, а й внести свою
лепту у виховання дітей. Маємо власні традиції: щоранку всі шикуються і
разом виконують Державний гімн, а
після цього йдуть на спільну молитву
до каплички Матері Божої. На кожне
відкриття табірної зміни запрошуємо
священика для молебню і благословення. Діти змалку повинні знати,
що вони щодня з Богом, — наголосив
директор табору Володимир Білодід.
Велику увагу тут приділяють спортивним заняттям. У найближчому
майбутньому, як розповів Володимир
Петрович, планують зробити спорткомплекс, де буде
волейбольне, гімнастичне, міні-футбольне поле зі штучним
покриттям, а згодом
— побудувати критий
спортзал із басейном і
залами для гандболу та
баскетболу.
— На жаль, зараз
діти хворобливіші,
ніж навіть чотири
роки тому. Звичайно,
в якісь мірі це пов’язано з екологією, але

вони менше рухаються, більше сидять із гаджетами. Тож ми намагаємося скласти програму так, щоб наші
вихованці були постійно на свіжому
повітрі, займалися спортом, рухливими іграми. Часто після таборування
діти просять батьків записати їх на ту
чи іншу спортивну секцію, — наголосив лікар табору Олег Кобилянський.
Не менш насичена екскурсійна
діяльність. Як розповів адміністратор табору Олег Купінець, упродовж
двотижневого відпочинку діти встигають побувати в Історико-культурному заповіднику „Тустань“, на
Кам’янецькому водоспаді, оглянути
всі принади смт. Славське, піднятися
на довколишні гори. Так, старші діти
підкоряють гору Варшаву, Тростян,
для середнього віку проводять похід
на гору Грабовець, а найменші — на
гору Політехнік. Там вони разом із
вихователями розпалюють вогнище,
печуть картоплю.
— Стараюся, щоб діти відпочивали не лише на території табору.
Маємо домовленість із місцевою
пожежною службою щодо екскурсій та лекцій про роботу рятувальників. Минулоріч також проводили
такі показові виїзди у Тустань із усім
рятувальним оснащенням. Невдовзі, консультуючись із рятувальною
службою, неподалік у лісі зробимо
дитячий мотузковий парк. Цікаві
й лекції про Всесвіт у пересувному
планетарії. Також маємо налагоджену співпрацю з Львівським університетом бізнесу і права, тож викладачі
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цього вишу мають зустріч з нашими дітьми
на тему економічної
грамотності. А про
законодавчі аспекти
їм розповідають дільничі смт. Славське.
Частим гостем табору
є директор ІННЦПКО
Олександр Захар’яш
із лекціями та цікавими експериментами. Співпрацюємо і з
Львівським обласним
театром ляльок. П’ятий рік поспіль вони
приїжджають до нас із
виставами, — додав директор табору.

Досягнення і
нововведення
За п’ять років керівної роботи Володимир Білодід зумів сформувати
досить сильну команду працівників
і добитися неабияких успіхів у розвитку НОТ „Політехнік-2“, про що
свідчать численні нагороди і подяки
не лише від керівництва Львівської
політехніки, а й ЛОДА, профспілок
Львівщини, України та чималої кількості різноманітних спільнот й організацій.
Команда кухарів, шеф-кухар Галина Горуцька, комендант табору Юрій
Козак, кастеляна Галина Талайло і
табірний лікар Олег Кобилянський
— особлива гордість керівника. Кухарі мають чималий досвід роботи,
готують дуже смачно. Як зазначив
директор, у будь-який день батьки
можуть приїхати і прийти на сніданок чи обід. Він переконаний, їм
сподобається те, що їдять їхні діти.
Дуже задоволений також роботою лікаря Олега Кобилянського. Впродовж
всього літа він перебуває на базі, тож
у будь-який час доби до нього можна
звертатися. Якщо ж потрібна серйозніша допомога, то є угода зі Славською лікарнею чи відвозять хворих у
Сколе. Єдина проблема — старий автомобіль (перейшов у „спадок“ з табору „Політехнік-1“, що був в Алушті).
— Якість і відкритість — головні пріоритети в нашій роботі. В усіх
сферах намагаюся постійно поліпшувати умови. Вже чимало вдалося
зробити, але є багато планів на майбутнє. Завдяки розумінню та постійній підтримці ректора Політехніки
професора Юрія Бобала, проректорів
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стку каптажу. Завжди
перед початком сезону проводимо косметичні ремонти, —
розповів Володимир
Петрович.

Плани і
перспективи

Анатолія Мороза, Романа Коржа, Володимира Крайовського та першого
проректора Володимира Павлиша
вдається оновлювати матеріально-технічну базу табору, — наголосив директор.
Розповідаючи про „Політехнік-2“, мій співрозмовник докладно окреслив роботу в кожній сфері,
починаючи від харчування, проживання, завершуючи медичним
обладнанням. Справді, змін дуже
багато. Так, зокрема, закупили нове
обладнання для кухонь, три комплекти посуду, встановили обладнання для очистки
води, зробили витяжну вентиляцію, для
гігієнічної безпеки
в їдальні поставили
бактерицидну лампу.
Те, що не вдається
тимчасово замінити
— ремонтують.
Минулого року при
розформуванні санаторію-профілакторію
Політехніки перевезли деяке обладнання
на базу і зробили фізико-терапевтичний кабінет. Крім того, купили ліжко
Ceragem для лікування болів у спині.
— Постійно щось оновлюємо,
змінюємо, ремонтуємо. Так, переробили вхід на базу, стенди, дитячий майданчик, збагатили квітники,
кілька років тому повністю замінили
водогін і каналізацію, вікна в корпусах, відремонтували все електрообладнання. Крім цього, побудували
сауну і більярдну, закінчуємо ремонт
ще одного корпусу, завершуємо облаштовувати вхід у їдальню через
терасу. Розпочали вдосконалення
ландшафту довкола службового корпусу, ремонт насосної, провели чи-

На майбутнє в директора бази „Політехнік-2“ ще більше
планів. Для розширення відпочинкових
місць побудують три
двоповерхові котеджі
для сімейного відпочинку.
В корпусі, де відпочивають діти,
вже цієї осені проводитимуть генеральний ремонт із заміною даху,
добудовою ще одного поверху, облаштуванням дахової котельні.
— Об’єднуватимемо кімнати по
дві-три в блоки і облаштуємо там душові кабіни, умивальники, туалети.
В планах уже маємо побудову двоповерхового приміщення, де буде зала,
клуб і їдальня. Пропонуватиму там
проводити різні виїзні засідання,
семінари, конференції, захисти наукових робіт, святкування. Також до-

бре було б зробити інтернет-покриття на всій території (зараз є лише в
окремих кабінетах), — додав наостанок директор „Політехнік-2“.
Після дитячих заїздів життя в таборі вирує й далі. Відпочивати туди
приїжджають юні гравці ФК „Карпати“, студентська молодь на „Канікули з Богом“ від Центру студентського капеланства та багато інших.
Як наголосив Володимир Білодід,
у Навчально-оздоровчому таборі
„Політехнік-2“ відпочивати можуть
усі охочі, а не лише політехніки.
Наталія ПАВЛИШИН,
Львів — Славське — Львів
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адаптація

Вища школа потребує ініціативи
студента

А

організований, то в групі започатковують добрі
традиції — вітати один
одного з днем народження, плескати в долоні, коли
хтось зазнає вдачі, допомагати в навчанні.

настасія Широка, асистент кафедри теоретичної та практичної психології Львівської політехніки, дає поради першокурсникам, як адаптуватися до студентського життя.

Початково у першокурсника виникає стан
розгубленості. Типово
новачки називають три
складні для них речі —
розкидані корпуси, відмінність шкільного й університетського навчання,
різні вимоги викладачів.
Перша моя порада —
вивчити, де що розміщено, аби знати, куди бігти. Зрештою, на сьогодні
можна скористатися допомогою карт, навігації,
інтернету загалом. Деколи студенти місяць шукають, де відбуваються пари,
адже корпуси розміщені не
лише навколо головного,
а й на Театральній, Князя
Романа, Чупринки… Пригадую випадок, коли через
місяць після початку навчання я зустріла коло кафедри схвильовано-розгублених маму і доньку.
Донька не ходила на пари,
тому що не знала, куди
йти. Ми години дві сиділи
з ними на кафедрі і говорили, де відбуваються пари.
Сконтактували зі старостою, щоб вона допомогла
дівчині.
Друга проблема полягає в тому, що вчорашні
школярі звикли до уніфікованої шкільної освіти
— всі вчаться приблизно
за однаковими програмами, виконують однакові
завдання, вчителі ставлять
однакові вимоги, діє однакова система оцінювання.
Студентам спершу
незвично, що кожен викладач має свої вимоги,
починаючи від шкали

оцінювання і закінчуючи тим, що вивчати. Кожен по-своєму ставиться
до присутності на парах,
відпрацювання пропусків. Мені теж було б важко відразу запам’ятати,
до прикладу, в кого треба
писати конспект, а в кого
можна просто слухати,
адже викладачів є багато. Тому студенти часто
роблять навпаки — де не
треба відпрацьовувати,
відпрацьовують, а де треба — ні.
У кожній групі повинна бути людина, яка бере
на себе класичні обов’язки
нагадувати. Такі сумлінні
і надійні є в кожній групі. Тому не треба боятися
звертатися до них, шукати допомоги. Ці студенти
— помічники викладача,
тому що енну кількість
разів доводиться пояснювати те саме.
Не треба боятися говорити з викладачами,
підходити, цікавитися.
Все-таки виш потребує
більше ініціативи студента. Це не школа, коли вчителька про все нагадує і
записує в щоденнику.
Великий ресурс дає
спілкування зі старшокурсниками. Від них
можна дізнатися про потенційні труднощі, які
можуть бути пов’язані
як з особливостями конкретного викладача, так і
з вивченням деяких предметів. Тут відразу зникає багато тривог. А від
старшокурсників можна
дізнатися, яку стратегію

доречно вибрати, скажімо, на фізкультурі й таким
чином уникнути багатьох
проблем. Є викладачі, до
яких треба мати підхід. І
той, хто вже пережив цих
викладачів, може поділитися, як це краще зробити.
Наприклад, ось тому треба
все вчасно здавати, а ось
цей до вас буде несправедливо ставитися і треба то
просто пережити.
Питання №1 в усіх
першокурсників: як складемо першу сесію? Здебільшого новачки в університеті думають, що не
переживуть її. Коли вже
пізнають, за якими правилами відбувається навчання, то до другої сесії мають
більш зібраний підхід.
Також треба звикнути
до нових людей у групі.
Деколи студенти бояться,
що не знайдуть друзів, не
зживуться в гуртожитківській кімнаті. Допомагає
відкритість, готовність
спілкуватися.
Багато у групі залежить від лідерів, які починають грати першу
скрипку. Тобто якщо вони
імпульсивні, агресивні, то
вся група обирає таку форму поведінки. Якщо лідер

Зазвичай сильні школярі стають сильними
студентами, адже в школі
людина повинна навчитися вчитися, бути організованою, вміти структурувати матеріал, вникати в суть
питання, осмислювати
текст. Загалом успішність
студента можна спрогнозувати за різними чинниками, але шкільне навчання доволі впливає на це.
Коли з першого курсу
студенти влаштовуються
на роботу, це негативно
позначається на навчанні.
До сьогодні у моїй практиці був лише один студент,
якому вдавалося поєднувати роботу й навчання, він
добре організовував себе.
У цьому випадку лише мотивації недостатньо. Потрібні риси організаційні.
Отож, мої поради тим,
хто розпочинає навчання:
✓✓ бути відкритим,
✓✓ не боятися запитувати,
✓✓ починати дружити,
✓✓ вивчити корпуси,
✓✓ не панікувати перед незнайомим і новим,
✓✓ знати про свого куратора,
✓✓ батькам доречно мати
контакт із куратором,
✓✓ не залишатися на самоті, коли ти приїхав з
іншого міста.
Зазвичай адаптаційний період першокурсника триває два місяці.
Поради записала
Ірина МАРТИН
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ПЕРЕРВА

Сканворд
Британський позашляховик

Одиниця
виміру
площі
землі

Він показує, йде
і б’є

Бог Сонця
у давніх
єгиптян

Іспанська
фашистська
партія,
заснована
Застаріла Х. А. П. де
одиниця Ріверою
маси в
аптекарській Публічна
практиці образа,
зневага

Склала Христина ВЕСЕЛА

Вид
гірськолижного
спорту

Султанат
на Аравійському
півострові

Ритмічна
гімнастика

Ім’я
акторки
ХХ ст.
Шнайдер

Спортивний клуб
армії
Стіна

Організація українських
націоналістів

Акваріумна
рибка

Художній
фільм
„Хроніки ...“

Головний
корабель
ескадри
Католицька літургія
Місце ремонту і
стоянки
електротранспорту

Дівчата, якщо вас носять на
руках, обсипають квітами
і дарують діаманти – прокидайтесь, бо на першу пару
запізнитесь!

J J J
Насправді чоловіки визнають, що у жінок є інтуїція,
але називають її по-своєму
– накаркала.

Частина
світу
Педіатр, Слов’янбокумир ська
гиня
багатьох весни,
мам
кохання

Київський
князь, похований у
Софійському
соборі

Фахівець,
що
вивчає
тварин

Сан
Араміса

J J J

Марка
зварювальних
електродів

Аудіовізуальний
твір мистецтва
Виступи
приїжджих
артистів

Костюм
диригента

Отруйна
Церковне тропічна
вино
ропуха,
що поширена у
Південній
Америці

Частина
дистанції

Річка на
Частина границі
і
океану Польщі
Німеччини

Той, хто
виготовляє
ляльки

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 21-22
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– Дивись, шампунь проти випадіння волосся.
– Та я теж проти, а користі ніякої.
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J J J

Донька:
– Мамо, що тобі більше подобається: котики
чи метелики?
– Доню, ніяких татуювань!
– Ну, будь ласка! Я зроблю на найнепомітнішому місці!
– На мозку, чи що?!

Зоолог,
що
вивчає
птахів

Городня
рослина
родини
гарбузових

Прилад
для вимірювання
глибини
моря

Повість
М. Гоголя
Рятівник
людей і
тварин від
Всесвітнього
потопу

Заглиблення на
вершині
вулкану

Відповіді на сканворд, опублікований у числі 21-22

Бар’єр
уздовж
авансцени

Роман
Григорія
Тютюнника

„Я“
латинською
Комісар у
детективних
творах
Злодій
Жоржа
Сіменона на полі
битви
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J J J

– Коханий, де будемо робити весілля?
– У фотошопі...

J J J

Правила переходу через проїжджу частину: зелений – іди, червоний – біжи.

J J J

– Потерпілий, скажіть, як ви зрозуміли, що в
квартирі перебуває хтось чужий?
– Ну, у нас в родині не заведено лупити ззаду
табуреткою по голові.
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ч. 23 [2943]
31 серпня — 7 вересня 2016

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

РЕКЛАМА В „АУДИТОРІЇ“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450 220 110

50

24

Ціна, грн.

350 250 200 150

100

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

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

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

1

1/2

1/4

Система знижок

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

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

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

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
31 серпня — „Vivat оперета!“ (концертна
програма). 18.00.
1 вересня — „Даремна обережність“
(балет). 18.00.
2 вересня — „Аїда“ (опера). 18.00.
3 вересня — „Лебедине озеро“ (балет).
18.00.
4 вересня — „Попелюшка“ (опера). 12.00,
„Мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
31 серпня — „Лісова пісня“. 19.00.
4 вересня — „ MA-NA HAT-TA“.
19.00.
7 вересня — „Формули екстази“.
19.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
диплом ПТ № 775674, виданий ЛТРЄ на ім’я
Павлова Павла Вільовича;
диплом ТВ-1 № 156208, виданий Львівським
політехнічним інститутом на ім’я Павловської Тетяни Іванівни;
диплом ДБ № 007665, виданий Львівським
політехнічним інститутом на ім’я Петруніва Василя Ярославовича;
диплом ДВ № 002152, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пелеха Богдана Миколайовича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Були Михайла Володимировича;
студентський квиток і залікову книжку, видані Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Петрінчика
Мар’яна Петровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Карпи Андрія Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рудевич Ірини Ігорівни;
студентський квиток № 10568884, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Думича Андрія Андрійовича;
студентський квиток № 09602457, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ігнатенка Романа Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Качана Сергія Любомировича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Столярчук Софії Володимирівни;
студентський квиток № 10317449, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Пахомова Віктора Михайловича.

Колектив
кафедри
технології
машинобудування ІІМТ Львівської
політехніки висловлює глибоке
співчуття
доценту
кафедри
д.т.н.
Вадиму
Володимировичу
Ступницькому в зв’язку із смертю
його батька

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької

Володимира Михайловича.

6 вересня — „Сватання на Гончарівці“.
18.00.
7 вересня — „Блазні мимоволі“. 18.00.

Дирекція Інституту будівництва та
інженерії довкілля Національного
університету „Львівська політехніка“
висловлює щире співчуття доценту
кафедри будівельного виробництва
Ігорю Володимировичу Маргалю з
приводу тяжкої втрати – смерті

Колектив кафедри будівельного
виробництва Інституту будівництва
та інженерії довкілля Львівської
політехніки
висловлює
щире
співчуття доценту кафедри Ігорю
Володимировичу Маргалю з приводу
смерті матері

матері.

Лідії Теодорівни.

Колектив кафедри теоретичної
радіотехніки та радіовимірювань
Інституту
телекомунікацій
та
електронної техніки Національного
університету
„Львівська
політехніка“ висловлює щирі співчуття
професору, доктору технічних наук
Недоступу Леоніду Аврамовичу з
приводу тяжкої втрати – смерті
сестри.
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МНОГАЯ
ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!
Дирекція Інституту інженерної механіки
та транспорту і колектив кафедри механіки
та автоматизації машинобудування ІІМТ
щиросердечно вітають зі 70-річчям від дня
народження завідувача кафедри механіки та автоматизації
машинобудування, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

Ігоря Володимировича
КУЗЯ.
Бажаємо Вам, шановний Ігоре Володимировичу, міцного
здоров’я, родинного щастя, злагоди, успіхів у педагогічній,
науковій та творчій роботі.
Радості Вам, шани, любові і Божої благодаті!
Ми з ювілеєм Вас вітаємо,
Щоб ще не раз весна цвіла,
Сьогодні щиро Вам бажаємо
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли — гей раз!

Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд в роботі,
Вона, звичайно, не проста,
Щоб було все — і „за“, і „проти“,
Як компроміс — життя — буття!
Ще раз сердечно Вас вітаємо,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаємо
І довгі, довгії літа…

Колектив Інституту геодезії Львівської політехніки, кафедра вищої геодезії та астрономії сердечно вітають із 60-літнім
ювілеєм. професора, доктора технічних
наук

Степана Григоровича
САВЧУКА
Прийміть наші сердечні вітання і найкращі побажання з нагоди Вашого дня
народження! Нехай невичерпна енергія, оптимізм і надалі будуть Вашими
постійними супутниками в житті, а
доля подарує багато світлих літ у мирі
та добробуті. Бажаємо Вам святкового
настрою, доброго здоров’я, довгих років життя, великого людського щастя та
благополуччя.

МНОГАЯ
ЛІТА!

потрібна допомога!
Всіх небайдужих просять допомогти студентові п’ятого курсу
Інституту енергетики та
систем керування Львівської політехніки Андрієві Конику подолати
страшну недугу — рак
крові.
Зараз Андрій проходить
хіміотерапію. Лікування
тривале і дороге. На відновлення здоров’я потрібні
значні кошти — 200 000 $.
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Багатодітна сім’я не в змозі
повністю забезпечити лікування Андрія. Тому просять
усіх небайдужих допомогти.
Кожна гривня може вирішити долю молодого хлопця.

Колектив кафедри теоретичної радіотехніки
та радіовимірювань Львівської політехніки сердечно вітає зі 70-річчям від дня
народження професора кафедри

Романа Івановича
ЖЕЛЯКА.

Також потрібні донори 4 групи крові (чоловіки 25 – 40 р.).
Контактні телефони:
Мама Андрія – 0687394840
Номер рахунку картки Приватбанку: 5168757309840868
Коник Наталія Степанівна.

Від щирого серця бажаємо здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.
З пошаною і завжди з Вами –
колектив кафедри ТРР.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 3,00 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,79
2,33 ум.
ум. друк.
друк. арк.
арк.
Наклад 2000. Зам. № 161423
154136

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

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи,
рукописи, ілюстрації
ілюстрації не
не рецензуємо
рецензуємо
Листи,
не повертаємо.
повертаємо.
іі не
Редакція
Редакція не
не завжди
завжди поділяє
поділяє позицію
позицію авторів
авторів
публікацій.
публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
За
зміст і достовірність
рекламних оголошень
відповідає
рекламодавець.
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
обов’язкове.
На першій сторінці робота доцента кафедри дизайну
Наоснов
та
першій
архітектури
сторінці світлина
ІАРХ Ігоря
Ірини
ЮРЧЕНКА.
МАРТИН.
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ХІ Міжнародний пленер органів студентського
самоврядування

Канікули з Центром студентського капеланства

