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„Тричі мені являлася любов“
у Франковому музеї
			
Основні зміни
в Умовах прийому
до вишів України

6

До ювілею: історія
alma mater мовою
документів

13

19 с.

Відбулися вибори
в студентські ради
гуртожитків

18

2

ВАША ДУМКА

ч. 32 [2952]
3 — 9 листопада 2016

Як влаштуватися на роботу?
Як влаштуватись на роботу? Де
її шукати? Які знання і навички
потрібні? — у свій час ці питання постають перед кожним.
Хтось знаходить місце праці
сам, хтось — завдяки допомозі
близьких/знайомих, інший
пробує робити щось своє, а ще
хтось — стукати у різні двері
(розсилає резюме)… Дехто
йде працювати, ще навчаючись
у виші (скажімо, „зачепившись“ під час практики), інші
— вже маючи на руках диплом.
Хтось — за фахом, хтось — ні.
Однозначної, єдино правильної відповіді нема, у кожного
— своя комбінація.
Зазвичай стартувати доводиться
з пошуку вакансій. Вони полюбляють гуртуватись на ярмарках кар’єри чи у спеціальних
підрозділах вишу — у Політехніці це відділ працевлаштування та зв’язків із виробництвом
(про який, як видалось, знають
далеко не всі студенти). Це також спеціальні сайти — от про
них опитані згадують передовсім. Вони певні, що на сьогодні
інтернет (згадані ресурси,
соцмережі) — найліпший
варіант: і пропозицій роботи
чимало, і подати резюме — як
клацнути пальцями.
Але закинуте CV, звісно, нічого
не гарантує. Інколи доводиться
їх надіслати не одне і не два…
Запорукою ж успіху є професійні знання і навички. Часто
(та не завжди) — досвід. Годі
обійтись і без мов (насамперед англійської) та „м’яких“
навичок, як комунікабельність,
вміння працювати у команді,
креативність, зауважують
опитані. „Боротьбу“ ускладнює й висока конкуренція, як
нині, скажімо, є в галузі ІТ. Зо
200 претендентів на посаду
тестувальника — як вам? Як
же обійти 199 суперників — що
потрібно на рівні як фаховості,
так і саморепрезентації? Про
це політехніки недавно мали
нагоду поговорити з фахівцями однієї з ІТ-компаній.
Продовження теми на 7 с.

Анна Жалівців, студентка четвертого курсу Інституту
геодезії:

„Сприяють сайти й комунікабельність“
Варто користуватись спеціальними сайтами, як Rabota.ua,
Work.ua. Там є з чого вибирати і легкий механізм. А я свого часу
заповнила анкету на сайті МакДональдса, мала співбесіду — і,
хоч не сподівалась, отримала роботу. Тепер працюю там після
пар. Щоб знайти роботу за фахом, насамперед, звісно, важать
знання, а загалом треба бути людяним, комунікабельним, скажімо, на співбесіді
говорити все, як є.
Данило Тищенко, студент першого курсу магістратури
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Ходити на курси, моніторити ринок“
Насамперед треба стежити за оголошеннями про курси від
ІТ-компаній (часто висять у корпусах): вони відкривають перспективу працевлаштування, бо націлені на формування навичок, потрібних роботодавцям. Також — моніторити ринок, ходити на співбесіди. У сфері ІТ для успіху потрібен певний досвід:
багато студентів, як і я, береться за різні завдання ще під час навчання. Якщо ти
націлений на конкретний напрям, бажаними все-таки є ширші професійні знання
(бо завдання зазвичай комплексні). Важливі також ініціативність і харизма, щоб
спілкуватись із замовниками, адже вони бувають дуже різні.
Віктор Шаров, студент третього курсу Інституту економіки і
менеджменту:

„Найкраще — сайти з пошуку роботи“
Найкраще для студентів — сайти з пошуку роботи. Там багато
вакансій, і це ефективно: коли я подавав резюме, за два дні до
мене телефонували 7 разів. Так роботу, особливо у Львові, знайти
легко. Знаю двох хлопців, які отримали „зелене світло“, звернувшись за оголошеннями про роботу, що висять біля профбюро
ІНЕМ. Думаю, при працевлаштуванні визначальним є не досвід (адже кожен працедавець має свої вимоги), а комунікабельність, грамотне спілкування з людьми,
завдяки якому ти й справляєш перше враження, наприклад, під час співбесіди. До
співбесід у серйозних фірмах, наприклад, ІТ-компаніях, варто готуватись, взяти
попередні напрацювання тощо; потрібне й розуміння, що ти справді хочеш цю роботу. Я сам уже працював — в інтернет-магазині Rozetka, у кол-центрі. Потрапити
туди було неважко (тоді був недобір), але вимоги — жорсткі: чітка організація
роботи, вміння правильно відповідати на запитання клієнтів.
Олена Мергут, студентка четвертого курсу Інституту
архітектури:

„Почати можна з фрілансу“
Думаю, спочатку можна пробувати бути фрілансером, шукати
через інтернет замовників, а вже якщо є мінімальний досвід, —
звертатися у профільні фірми. Я особисто залучена до сімейного
бізнесу — у сфері анімаційних мистецтв. Хотілось би, щоб працедавці лояльніше ставились до випускників, адже дуже часто
вони вимагають стажу. Випускник же може засвідчити, що вміє і може, вказавши
в резюме інформацію про свої студентські роботи.
Опитувала Ірина ШУТКА
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високі гості

Діалог із Послом США

28

| Світлина Ірини Шутки

жовтня до Національного університету „Львівська політехніка“
завітала Посол США Марі Йованович.

SSШановна гостя оглядає головний корпус Львівської політехніки

Марі Йованович, яка обійняла посаду Надзвичайного і Повноважного Посла
США в Україні, цьогоріч
зустрілась із керівництвом
університету — ректором
Юрієм Бобалом, проректором Юрієм Рашкевичем,
ін. Потім поважна гостя
поспілкувалась із представниками ІГСН, зокрема
майбутніми фахівцями у
галузі міжнародних відносин. Відтак це був, можна
сказати, фаховий діалог:
студенти висловлювали
свої думки про Україну в
міжнародному політичному процесі, ситуацію на
сході держави, процес реформування і становлення
демократії, права людини
в Україні. Дипломатичний
представник США подякувала молодим людям за те,
що вони поділились своїм
баченням і назвала їх тими,
хто творитиме майбутнє
України.
Посол також взяла
участь у ярмарку „Освіта у
США“, який відбувся того
дня у Львові.
І. Ш.

до ювілею

Австрійська ґенеза Львівської
політехніки
Перебуваючи торік на святкуванні
200-річчя Віденського технічного університету, у розмові
з австрійськими колегами я нагадав, що
Львівська політехніка створювалася за
таким же зразком,
як і цей уславлений
навчальний заклад.
Як відомо, друга половина XVIII
століття характеризувалася початком
індустріальної ери, що зумовило
потребу в реорганізації освітянської галузі з класичного гумані-

тарно-філософського напряму на технічний. Новий час
потребував фахівців
нового типу, насамперед — інженерів,
конструкторів, архітекторів, а також
науковців-прикладників, спроможних
впровадити найновіші досягнення
теоретиків. В Європі виникають вузькоспеціалізовані
технічні школи для
підготовки фахівців у галузі гірництва, містобудування, дорожнього та цивільного будівництва.

Першою з них була знаменита Паризька політехнічна школа,
заснована 1794 року, яка, до речі,
зберегла цю назву до наших днів.
Наступна школа виникла 1806 року
у Празі, а третьою була, власне, Віденська, заснована через дев’ять років опісля.
Не оминули ці новації й Львова
— тодішнього центру галицького
краю, так званого Королівства Галичини й Лодомерії, що перебувало
спочатку в складі Австрійської, а з
1867 року — Австро-Угорської монархії.
Нещодавно мені до рук потрапив
цікавий історичний документ, а саме —
Закінчення на 12 с. m
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з головної зали

Відзнаки, кодекс честі і плани
розвитку
В
актовій залі головного корпусу відбулося чергове засідання
Вченої ради, на якій було розглянуто питання стосовно
запровадження Кодексу честі академічної спільноти Львівської
політехніки та стану і перспектив розвитку Інституту архітектури.

З нагоди ювілею і за
спортивні успіхи

| Світлини Катерини Гречин

Засідання Вченої ради розпочали з приємного. За вагомі здобутки у
справі технічного захисту інформації, плідну співпрацю з центральним
банком держави та з нагоди 200-ліття
Львівської політехніки Голова Національного банку України, побажавши
політехнікам творчого розквіту, оголосила Подяку колективу університету, яку ректорові професору Юрію
Бобалу, разом із пам’ятною срібною
монетою „Петриківський розпис“
вручив начальник відділу Національного банку України В. Завгородній
(на світлині вгорі). Він також висловив щиру подяку за наукові розробки
директорові ІТРЕ професору Івану
Прудиусу та завідувачу кафедри радіоелектронних пристроїв та систем
професору Володимиру Шклярському.
Начальник Львівського обласного відділення Комітету з фізичного
виховання та спорту МОН України
Анатолій Ігнатович вручив Відзнаку
за вагомий внесок у розвиток студентського спорту і з нагоди 75-річчя від дня народження завідувачеві
кафедри фізичного виховання ІГСН
професору Віктору Корягіну (на світліні внизу).
За визначні успіхи в педагогічній
і науковій роботі та видатні заслу-

ги перед Львівською політехнікою
ректор університету вручив Почесну грамоту заступникові директора
ІЕСК професору Георгію Лисяку.
4 – 15 липня група студентів ІЕСК
зі своїм очільником професором кафедри електричних станцій Карлом
Василівим та провідним спеціалістом кафедри теплотехніки, теплових
та атомних електростанцій Ігорем
Слободяном брала участь у роботі
V літньої ядерної школи „Молодь і
майбутнє атомної енергетики“, що
проходила в Південноукраїнську.
Окрім лекцій, наукових доповідей
викладачів та студентів, учасники
школи випробували свої сили у спорті. Оскільки студенти не змогли прийти на Вчену раду, то ректор вручив
Карлу Василіву грамоту за III місце у
турнірі з футзалу й грамоту за I місце та кубок із стритболу. Карл Михайлович теж отримав грамоти: як
„Кращий захисник турніру“ та „За
підтримку молодих науковців у розвитку їх фізичних здібностей“.
Групі молодих науковців Юрій
Бобало вручив дипломи кандидатів
технічних, політичних та педагогічних наук.

Академічна доброчесність
З доповіддю щодо запровадження
Кодексу честі академічної спільноти

Львівської політехніки виступила
голова комісії з питань етики і дисципліни, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування
ІНЕМ професор Галина Захарчин. Як
відзначила доповідач, актуальність
впровадження цього Кодексу зумовлена кількома чинниками. Серед них,
зокрема — підвищення рівня відповідальності студентів за власну освіту,
вимоги глобального конкурентного
суспільства, прагнення інтегруватися у європейську систему освіти, потреба формування високих моральних стандартів освітньої та наукової
діяльності й особливого інституту
культури.
Кодекс честі розроблено на основі
Конституції України, законів України „Про вищу освіту“, „Про освіту“
(проект), „Про захист суспільної моралі“, „Про запобігання корупції“ та
Статуту Львівської політехніки.
Галина Захарчин представила
членам ради проекти Кодексу честі
викладача та Кодексу честі студента.
Далі планують розробити кодекси
честі науковця-дослідника, адміністрації тощо, які загалом мають
сформувати Кодекс честі академічної
спільноти. Доповідач також звернула
увагу членів Вченої ради на історичні
передумови ухвалення такого документа, розповіла про кодекси честі
вишів України, зарубіжний досвід,
функції Кодексу (морально-етична,
соціальна, культурно-виховна, економічна і сакральна), розроблення
механізму впровадження, реалізації
і контролю кодексів, яке регламентуватиме Положення про академічну доброчесність Національного
університету „Львівська політехніка“. На її думку, „ефективність Кодексу честі залежить від розуміння
викладачами та студентами відповідальності, яку покладає на них його
виконання, та від зацікавленості всіх
сторін у врегулюванні відносин між
учасниками навчально-виховного
процесу“. Доповідь Галини Захарчин доповнила член комісії з питань
етики і дисципліни завідувач кафедри
іноземних мов ІГСН професор Наталія Мукан.
Члени Вченої ради доручили організаційній комісії, яку очолює за-
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відувач кафедри захисту інформації
ІТРЕ професор Валерій Дудикевич, та
комісії з питань етики і дисципліни
розробити Положення про академічну доброчесність Львівської політехніки і подати його на схвалення конференції трудового колективу.

Інститут архітектури — у
розвитку
Доповідаючи про стан та перспективи розвитку Інституту архітектури
її очільник професор Богдан Черкес
звернув увагу присутніх на те, що
його колектив упродовж 2011 – 2016
років провів значну роботу із вдосконалення навчального процесу,
кадрового та навчально-методичного забезпечення, дбав про розвиток
наукових досліджень, поліпшення
матеріально-технічної бази (цьому
сприяли міжнародні гранти, держбюджетна та госпдоговірна тематики)
та якість підготовки фахівців.
Своїм досвідом зі студентами
діляться 4 лауреати Державної премії, 11 докторів наук, 85 кандидатів
наук, заслужені архітектори України. За звітний період опубліковано
13 монографій, 844 статті у періодичних наукових фахових виданнях,
29 статей у журналах, що входять
до міжнародних наукометричних
баз даних, видано 21 підручник та
посібник. Докторські дисертації захистило 4 особи, кандидатські — 45.
Без сумніву, свідченням доброї архітектурної школи є перемоги і високі нагороди дипломних проектів
випускників інституту на щорічних
оглядах-конкурсах дипломних робіт випускників-архітекторів України, чільне місце інституту в системі
архітектурної освіти України, членство багатьох професорів у спеціалізованих радах зі захисту дисертацій

в інших вишах країни тощо. Активні
студенти щороку долучаються до
роботи міжнародних воркшопів, а
викладачі є учасниками авторських
виставок, мають цікаві реалізовані
архітектурні і мистецькі проекти у
Львові та інших містах країни, беруть активну участь у роботі містобудівної ради.
Однак, як відзначив голова оргкомісії Вченої ради професор Валерій Дудикевич, колективу є ще над
чим працювати: упродовж звітного
періоду на кафедрах ДАС, АК, МБ
не було захищено жодної докторської дисертації, потребує дальшого розвитку і модернізації матеріально-технічна база навчального
процесу, інститутові дуже бракує
аудиторних і допоміжних приміщень, сучасного програмного забезпечення.
Ухвала, яку прийняла Вчена рада,
передбачає ряд заходів, скерованих
на оптимізацію перспективного розвитку Інституту архітектури і нового переліку спеціальностей МОН
України, ефективнішу роботу аспірантури та докторантури інституту,
модернізацію матеріально-технічної бази тощо.
Члени Вченої ради університету
розглянули й інші важливі для вишу
питання, зокрема, про створення
спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора (кандидата) технічних наук з відповідних спеціальностей, затвердили й уточнили теми
докторських і кандидатських дисертацій, призначили іменні стипендії
студентам університету, підтримали
клопотання керівництва ІМФН про
запровадження в інституті іменної
стипендії Стефана Банаха та інше.
Катерина ГРЕЧИН

Поправки до законопроекту „Про
освіту“. МОН і громадські активісти дійшли згоди щодо поправок
до ст. 7 проекту закону, який чекає
на друге читання. Пропонується
визначити, що „мовою освітнього
процесу в закладах освіти є державна мова“, а „держава забезпечує кожному громадянинові
України право отримати освіту
державною мовою у державних
і комунальних закладах на всіх
рівнях: дошкільної, загальної
середньої, професійної, позашкільної та вищої освіти“. Заклади
освіти забезпечують обов’язкове
вивчення державної мови. Для
представників нацменшин і
корінних народів передбачено
право на навчання рідною мовою
поряд з українською у дошкільних, середніх закладах у місцях
їх компактного проживання; а на
рівні професійної і вищої освіти
— її вивчення як дисципліни, за
бажанням. Серед поправок: здійснення освітнього процесу державною мовою, а також однією
або кількома офіційними мовами
Євросоюзу.
Рóботи позмагались за Кубок
Львівської політехніки. Одна з
команд вишу посіла 2 місце, а ось
кубок здобула команда Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника.
Оргкомітет змагань очолив завідувач кафедри фотоніки Ярослав
Бобицький, у його складі — Роман
Дунець (кафедра СКС) і Василь Татарин (ФОТ). Змагання відбулись
за сприяння МОН, були присвячені 200-річчю Політехніки.
Неоднозначні „Сімейні цінності“.
Скасовано дозвіл на використання однойменного посібника,
який раніше МОН рекомендувало
впроваджувати у школах. Після
появи критичних зауважень у
ЗМІ Інститут модернізації змісту
освіти перевірив програму курсу
й матеріали до неї на предмет
науковості та недискримінації.
Поп-наука від „Трьох Астронавтів“. Цей тайм-клуб організовує
дискусійний майданчик для
любителів космосу. Заплановано
обговорення наукових теорій,
перегляд фільмів, виступи вчених
тощо.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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до уваги вступників-2017

Основні зміни в Умовах прийому
до вишів України
Д
о вступної кампанії-2017 ще начебто далеко, але МОН України
своїм наказом № 1236 від 13 жовтня 2016 року затвердив „Умови
прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017
році“, які зазнали певних змін. Про них розповідає відповідальний
секретар Приймальної комісії університету Роман Шуляр.
Таких змін, внесених в Умови прийому до вищих освітніх
закладів 2017 року, є наразі
11. Змінено терміни вступної
кампанії: їх знову скоротили
на кілька днів. З 12 до 26
липня чекаємо вступників і їхні заяви або
в електронних кабінетах, або в нашому
Консультаційному
центрі. Пільговики зі спеціальними правами при
вступі подаватимуть заяви в паперовому вигляді.
Заочники і денники (без спеціальних прав) будуть подавати тільки
електронні заяви. Реєстрація електронних кабінетів і завантаження
додатків до атестатів почнуться 29
червня. Це пов’язано з тим, що власний ресурс єдиної міністерської бази
„падав“, коли абітурієнти масово
завантажували додатки, реєстрували електронні кабінети і подавали
заяви. В таких умовах жодна система не може працювати безперебійно. Власне тому терміни реєстрації збільшили. Після завантаження
додатків, вступник має чекати 12
липня, щоб подати заяву. Мушу зауважити, що це можна робити аж до
26 липня (до 20 липня тим, хто складає іспити), проте раджу кожному
зважити, які ризики їх тоді можуть
чекати. Молодші спеціалісти (випускники коледжів) та магістри мають
подати заяви у паперовій формі до 24
липня. Далі — вступні іспити.
Вступникам тепер можна буде
подати 9 заяв на чотири спеціальності державного замовлення бакалаврату (до прикладу: 4 заяви на
4 спеціальності — у Львівську політехніку, 3 заяви з цих же спеціальностей — до іншого вишу і 2 заяви
ще до якось університету, але лише з
тих спеціальностей, що є у першому

чи другому варіантах). Якщо
на державне замовлення не
претендують, то кількість
заяв не обмежено.
Бакалаври після молодшого спеціаліста, як і торік,
мають можливість
перехресного вступу, тобто змінити
спеціальність. Але
коли мова йде про
державне замовлення, то тільки
у споріднених
спеціальностях в
межах галузі.
Є новий, окремий великий додаток з переліком спеціальностей природничого
і технічного характеру, який надає
вступникові ширші права. Він дозволяє тим, хто хоче вчитися на державній формі навчання, отримати
додаткові бали за курси, університетські олімпіади, дає додаткові
преференції при заповненні вільних
вакантних місць, від яких вступники
з тих чи інших причин відмовилися.
Це хороший додаток, але у нашому університеті він стосується суто
технічних спеціальностей. У цьому
додатку нема економіки, правознавства, гуманітарних наук і майже всіх
комп’ютерних спеціальностей. В міністерстві очевидно вважають, що з
цих спеціальностей нема проблем із
заповненням державних місць. Зате
додаткові преференції при вступі
на державні місця отримали ті, хто
обере технічні спеціальності, хімічні, будівництво тощо.
Відтепер вступити на магістратуру спеціальності „Право“ можна
буде тільки через ЗНО. Це стосується наших 400 випускників права.
Вони складатимуть іноземну мову,
фахове випробування і тест на логіку. У Львові таких студентів буде
десь близько п’яти тисяч. Торік у
Франковому університеті такий

прийом уже проходив експериментально, тож будемо з ними консультуватися.
П’ята велика зміна теж стосується додатку 6, в якому немає майже
всіх комп’ютерних спеціальностей.
Виникає велика проблема: багато
вступників, які ходять до нас на підготовчі курси і претендують саме на
ці спеціальності, будуть дуже розчаровані, бо поки що додаткових
балів не отримають. Зате тим, хто
обрав метрологію, системний аналіз, видавничу справу цього права не
позбулися. Таке рішення є великою
проблемою в тих університетах, які
мають дворічні курси. Можливо, тут
ще будуть якісь зміни, адже часу до
вступу ще достатньо. Думаю, університети боротимуться за свої права.
Змінився принцип вибору предметів ЗНО. Перший предмет — українська мова і література. Другий
предмет обирає університет, а не
вступник: математика, історія або
біологія. Третій предмет, з того,
що залишилося, університет дає
вступникові два (на вибір або творчий конкурс). Тобто, всі цьогорічні
вступники мають мати хоча б один
з наборів предметів: українська —
математика, українська — історія,
українська — біологія (+ до кожного набору — третій предмет). Якщо
таких сертифікатів з цього набору
нема, вступник автоматично позбувається права вступу у будь-який
виш України.
Ще одна велика зміна: можливість вступити на вакантні бюджетні
місця. Якщо вступник не приніс оригіналів документів (торік у нас було
багато таких місць), то на ці місця
ми тепер маємо право зараховувати
за рейтингом тих, які в цей список
не потрапили, але, знову ж таки, за
списком спеціальностей додатка 6.
Але тут перевагу мають пільговики:
учасники АТО, діти-інваліди, діти-сироти, переселенці з тимчасово
окупованих територій, діти шахтарів, чорнобильців та інші.
Обсяг державного замовлення,
який торік був сформований на базі
так званого максимального обсягу,
цього року для спеціальностей, які
на 100 відсотків отримали рекомен-
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дації Бази, цього року буде збільшений на 10 відсотків. Загалом, ми
зможемо отримати ще близько 200
місць державного замовлення, бо
минулого року повністю виконали
план з 38 спеціальностей (з 57-х).
Введено коефіцієнти для конкурсних балів вступника. Тобто, бали
результатів трьох предметів ЗНО,
атестата, додаткові бали за курси,
олімпіади перемножуються на різні коефіцієнти. Для Львова він ста-

новить 1,01. Київ має коефіцієнт 1.
Це зроблено для того, щоб столичні виші обирало менше вступників.
Вступникам, які подадуть заяви на
спеціальності додатка 6 з пріоритетом 1, конкурсний бал множиться
на 1,03, а для випускників сільських
шкіл коефіцієнт конкурсного бала
становить 1,02.
Переможцям олімпіад і Малих
академій наук 10 балів додається без
диференціації за ступенями.
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Ще одна цікава зміна: університетам дозволено проводити Всеукраїнські предметні олімпіади з конкурсного предмета ЗНО і якщо вступник
проходить два етапи (онлайн відбір
і визначення балів), то до одного з
конкурсних предметів ЗНО можуть
додавати до 20 балів на спеціальності додатка 6. До речі, наш результат
олімпіади не дає преференції для
вступу в інший виш.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН

погляд зблизька

Кілька секретів, як влаштуватися
на роботу в ІТ

Я

кщо ти певен (певна), що хочеш працювати в ІТ-сфері, то маєш
уявити, де, ким і яким (якою) хочеш бути через 5 років, а далі
– почати працювати над тим, що відділяє тебе від бажаного. Таке
порадила ейчар-менеджер компанії Global IT Development AS
студентам-учасникам семінару-лекції „Як влаштуватись на роботу
в ІТ. Особливості HR-системи“. Це було чергове виїзне/вихідне
заняття в рамках проекту, який реалізовує кафедра електронних
обчислювальних машин Політехніки (ІКТА), а координує – старший
викладач кафедри Анатолій Ігнатович.

| Світлина Ірини Шутки

Центральний офіс компанії — у
Норвегії, також є працівники в Україні й Індії. Львівська команда (понад
20 фахівців із різних міст) працює як
на аутсорсинговій основі, так і робить власні продукти. Серед проектів: онлайн-гра Fantasy Sport, сайт із
пошуку роботи і працівників, мобільний додаток для відстежування подій
тощо.
Різні фахівці компанії розповіли
студентам, як робиться ІТ-продукт:
від ідеї — через розроблення дизайну,

перетворення „картинки“ у цифру,
тестинг — і до внутрішньої комунікації у компанії. ІТ — справа командна: все йде в „загальний казан“. Тож
не варто, скажімо, йдучи в розробку
ПЗ, бути надто амбітним й очікувати,
що попереду — суцільні „відкриття“
й „кава-печенька“ у позитивному товаристві у класному офісі; то все буде,
але водночас — і багатогодинне читання технічної документації, чужих
кодів, з’ясовування безлічі нюансів і
т.д., при тому, що власний кодинг
займає десь 10 –
20% обсягу роботи,
ділиться досвідом
девелопер Юрій.
Важливо також
бути гнучким, як
працюючи над проектом, так і загалом, адже ІТ-сфера
— дуже динамічна,
наприклад, у галузі веб-розробки
технології що два
роки оновлюються
на 80%. За словами
студентів, їм було
цікаво дізнатись

про різні фахові нюанси й особливості робочого процесу.
Від ейчара компанії Марії Гринів
вони почули, як правильно складати резюме. Обов’язкові пункти: технічні навички і досвід (знання мов
програмування, методологій), курси
(зокрема онлайн), конкретні напрацювання (від дипломного проекту
до участі в хакатонах, конкурсах і
втілених проектах). Відповідна вища
освіта?.. У львівському офісі компанії
серед розробників її, до прикладу, має
одна людина; самонавчання —цілком прийнятний варіант. Англійська
— без обговорень: це мова технічної
документації, всіх ІТ-ресурсів, спілкування із замовниками й колегами.
Варто уникати в CV таких „ляпів“, як
невідповідність вакансії, невідформатований текст і неграмотність, велике фото чи надмір інформації. За
вакансіями зручно стежити на DOU.
ua, Work.ua, Rabota.ua. Серед порад
— розвивати мережу ділових контактів, зокрема й із фахівцями з роботи
із персоналом (через мережі, як-ось
LinkedIn, участь в ІТ-заходах, безплатне стажування в компаніях).
А от на співбесіді, за словами Марії, важливо розслабитись, бути чесним, позитивно налаштованим. На
зустрічі стандартно запитують про
технічні навики, досвід, найбільші
випробування. Якщо ж, зрештою, у
працевлаштуванні тобі відмовили,
корисно випитати рекрутера, „що
варто підтягнути“, і „в жодному разі
— не розчаровуватись“.
Ірина ШУТКА
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міжнародний захід

Інфрачервоні камери важливі для
української промисловості

П

| Світлина Ірини Мартин

олітехніки спільно з науковцями Лодзької політехніки та хімічних
підприємств Польщі провели Міжнародний науково-практичний
семінар „Нові застосування інфрачервоних камер у промисловості“.
Його учасники – науково-педагогічні працівники ІКТА, Університету
безпеки життєдіяльності, підприємства „Харківприлад“, НДІ „Система“.
Організатор заходу – кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
й інформаційно-вимірювальних технологій ІКТА.

Учасників семінару
привітала проректор з наукової роботи Політехніки
Наталя Чухрай, директор
ІКТА Микола Микийчук,
завідувач кафедри електроніки та термографії
Лодзької політехніки Богуслав В’єнцек.

Як розповіла професор
кафедри МСС ІКТА Наталя
Гоц, з 2008 року діє угода
про співпрацю між кафедрою метрології, стандартизації, сертифікації й інформаційно-вимірювальних технологій Львівської
політехніки та кафедрою

термографії Лодзького університету.
— Це вже не
перша зустріч і не
перший наш спільний захід із Лодзькою політехнікою,
— наголошує Наталя Євгенівна. —
Скажімо, була велика конференція
2013 року „Термографія та термометрія. Метрологічне забезпечення“, на яку з’їхалися
учасники з 11-ти країн світу та близько 90 навчальних закладів і установ.
Тепер, за результатами
цього семінару, ми готуємо заявку на грант НАТО у
галузі безпеки.

Семінар „Нові застосування інфрачервоних камер у промисловості“ був
присвячений питанням
застосування цих камер
для контролю теплових
режимів обладнання, безпеки на підприємствах,
енергетичної сертифікації будинків. Зокрема
польські колеги ділилися
досвідом їхнього користування у промисловості,
а саме — досвідом контролю стану обладнання. В
Україні такі камери виготовляють на Харківприладі, а досвід їхнього
застосування у роботі має
Університет безпеки життєдіяльності.
Учасники семінару визначили тему для подання
на грант НАТО, ознайомилися з досвідом впровадження інфрачервоної
техніки для контролю технологічних процесів на
польських підприємствах.
Ірина МАРТИН

ІТ-освіта

IoT — програма, цікава студентам і роботодавцям

Н

едавно на Lviv IT Arena провели інавгурацію бакалаврської ІТпрограми „Інтернет речей“ (Internet of Things, далі ІоТ). Програма,
перший набір якої відбувся цього семестру у Львівській політехніці,
— привернула чимало уваги, адже є пілотною в Україні, пов’язана з
актуальним ІТ- напрямом і відповідає запитам сучасного ринку. Як
стартували, розповідає ініціатор програми Зеновій Верес, асистент
кафедри комп’ютеризованих систем автоматики Політехніки, Solution
Architect компанії SoftServe.

Про ідею та створення програми. Я працюю
в ІТ-сфері вже понад 10
років, а з осені 2015-го
— викладаю на кафедрі
КСА, на якій навчався
спочатку як студент, а

згодом в аспірантурі.
Ідея зробити програму,
що буде цікава студентам і роботодавцям, з’явилась приблизно рік
тому. Задум підтримав
завідувач кафедри про-

фесор Адріан Наконечний, згодом керівник
Lviv IT Cluster Степан
Веселовський. Головною
особливістю програми є
залучення до її розроблення провідних ІТ-фа-

хівців: віце-президентів,
керівників підрозділів,
архітекторів розробки
ПЗ тощо. Ці люди працюють із замовниками
і добре знають вимоги і
тренди світового ринку.
Наша робоча група почала працювати у лютому
2016-го, і вже в кінці березня була готова перша
версія програми. Далі —
приведення документів
у відповідність до вимог
МОН. Новий ЗУ „Про
вищу освіту“ надав право
університетам самостій-
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но формувати освітні
програми, без необхідності довгого і клопіткого затвердження, — цим
вдалося скористатися на
всі 100%.
Про перший набір.
Найкраще ситуацію характеризує статистика.
Так, на програму — а це
спеціалізація „Системна інженерія (інтернет
речей)“ — подало заяви
734 абітурієнти. Загалом
маємо 56 студентів. 18
осіб навчаються за кошти
держбюджету, 3 — отримали стипендії від Lviv IT
Cluster і компанії Cypress
Semiconductors. Тобто
конкурс: 41 охочий на 1
бюджетне місце. Недавно
на Lviv IT Arena-2016 відбулась інавгурація програми, і перед нашими студентами виступили керівники
ІТ-компаній Карл-Генрик
Нільсон (tretton-37) і Борис Працюк (керівник R&D
відділу Ciklum), а також
розробники програми ІоТ.
Про орієнтацію на світовий досвід. Насамперед
— про проект змішаного
навчання, який реалізовуємо спільно з платформою
Prometheus. Хочу подякувати всім, хто долучився
до створення і перекладу
українською мовою курсу
CS50. Студенти отримали
позитивний досвід самостійної роботи: більшість
відеолекцій вони переглядали вдома. Студенти
вчаться аналізувати матеріал, готувати запитання
і обговорювати важкі моменти на лекціях. Матеріал курсу достатньо складний, але вони справилися.
На основі відгуків студентів (не тільки наших,
а й із КПІ) представники
Prometheus почали працювати над додатковим матеріалом, який допоможе
краще зрозуміти найважчі моменти з курсу. Загалом студенти позитивно
сприйняли нововведення.
Про зв’язок із практикою. Ми використовуємо

такий підхід, як проектно
орієнтоване навчання.
Студенти вчаться працювати над ІТ-проектами, а
це порівняно з лабораторними чи курсовими роботами вимагає від них набагато більше часу і зусиль.
Проекти з ІТ-індустрії
виконуються командно.
Як зацікавити студентів
працювати над проектами
в команді? Примус дає короткотерміновий ефект, а
викладач при цьому стає
„наглядачем“. Найкращий результат отримаємо,
якщо першим реалізованим проектом буде власна
ідея. Студенти поділилися
на команди, кожна з яких
мала запропонувати свою
ідею для проекту (одні
сфокусувалися на ідеях,
які спростять життя студентів, цільовою аудиторією других є мешканці
Львова), на практичних
заняттях кожна команда
створила т.зв. „беклоги“
своїх продуктів — опис
функціональних можливостей з точки зору користувачів. Далі команди
обрали частину функціоналу або ж MVP (англ.
Minimum viable product)
— продукт із мінімальним
функціоналом, який можна дати користувачам для
застосування. Для успішної реалізації проекту
кожній команді потрібен
куратор, який допоможе
в реалізації та налагодить
коректний процес роботи.
Оскільки ціль програми —
навчити працювати над
проектами так, як це роблять в ІТ-компаніях, то
такими кураторами (або ж
менторами) повинні бути
ІТ-фахівці-практики (їх
залученням займається
Lviv IT Cluster).
Про „м’які“ навички.
Проекти, особливо в ІТ,
зазвичай — командна робота. Як працювати в команді, що робити, коли назріває конфлікт, як знайти
консенсус, як переконати
команду у своїй правоті —
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ці навики є незамінні в повсякденній роботі. Їх важко навчити — можна хіба
розвивати. У програмі ІоТ
предмет „Командна робота і презентаційні навики“
навмисно передбачений на
1 курсі: чим раніше засіяти
ці зерна в студентські голови, тим кращі результати будуть на виході.
Як команда може досягти поставлених цілей?
А якщо команд декілька?
Що таке ризики, і як ризик
може приносити користь?
Це дещо із менеджменту в
ІТ-галузі.
Про перспективи випускників. Вони матимуть
знання і навики, необхідні для розробки власного продукту чи розумних
пристроїв. Звісно, що частина обере шлях програміста — розроблятиме ПЗ.
Інші напрямки, відкриті
відразу після завершення
навчання, — тестування
ПЗ, devOps або, як іноді кажуть (хоч і неправильно),
„системне адміністрування“ (ця робота — на стику
розробки ПЗ і системного адміністрування). Не
хочу вводити студентів в
оману, обіцяючи їм роботу РМ, технічного керівника, бізнес-аналітика чи
архітектора з розробки
ПЗ. Очевидно, що така
перспектива в них буде
згодом, адже ці посади вимагають значного (5 – 7
років) досвіду в індустрії.
Про ІТ-освіту в Україні. ІТ-індустрія надзвичайно динамічна: те, що
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вважалося найкращою реалізацією вчора, сьогодні
варто поміняти, а завтра
воно вже буде застаріле.
Раніше набір технологій
змінювався раз на 10 – 20
років, тепер же — практично щороку з’являється
щось нове. Передовсім ІТ
очікує від студентів знання актуальних технологій
і методології. Також умінь
самостійно вчитися, шукати інформацію, брати
на себе відповідальність,
підстраховувати учасників команди і приймати
найкраще рішення в кожній ситуації. Наголошу
— власне, найкраще, а не
правильне рішення. На
жаль, освіта в Україні (починаючи зі школи) фокусується на правильності/
неправильності розв’язку.
Тим часом на проектах
практично немає можливості оцінити „правильність/неправильність“:
рішення слід приймати
швидко, враховуючи наявність лише обмеженої інформації. Розвиток таких
навиків є нині найбільшим
викликом для університетів. Виші мають активно
співпрацювати з роботодавцями, залучаючи їх до
створення освітніх програм і викладання — аби
досягти максимального
результату для всіх сторін.
Так, як це й робить Львівська політехніка спільно з
Lviv IT Cluster.
Спілкувалась
Ірина ШУТКА
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конференція

наш календар

Фанати науки – про
сучасне машинобудування

3 листопада — День ракетних військ
і артилерії.
4 листопада — День залізничника.
4 листопада — День Прикордонних
військ.
8 листопада — великомученика
Дмитрія.
9 листопада — День української писемності та мови (вшанування пам’яті
преподобного Нестора Літописця).

В

| Світлина Ірини Мартин

п’яте у Львівській політехніці та Західному науковому центрі
відбулася Міжнародна науково-технічна конференція „Теорія і
практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації
машинобудівних конструкцій“. До заходу долучилися науковці
Фізико-механічного інституту ім. Г. Карпенка, Українського
товариства з механіки руйнування матеріалів, університетів Києва
та багатьох міст України.

Упродовж двох днів науковці-машинобудівники говорили про те, як
результати прикладних фундаментальних наукових досліджень втілити
в реальні проекти.Прозвучали практичні рекомендації щодо того, як поліпшити експлуатацію конструкцій,
збільшити їхній ресурс, які новітні
матеріали застосувати для цього.
— Цікаві були доповіді представників Київської політехніки — про
моделі руйнування конструкційних
матеріалів на основі механіки пошкоджуваності, Харківської політехніки — про моделювання сучасних елементів броньованих бойових
машин. Машинобудівники дізналися
про спільне напрацювання науковців
Конструкторського бюро „Південне“
та Інституту прикладних проблем
механіки і математики, яке стосується математичних моделей та методів
стосовно проблем міцності елементів конструкцій ракетно-космічної
техніки, — розповідає заступник
голови програмного комітету конференції, професор Богдан Кіндрацький.
На конференції прозвучало 97
доповідей. Її учасники з Львівської
політехніки — науковці і студенти-магістри ІІМТ, а саме з кафедр
АРАТ, МАМ, ПЕМ. Директор Західно-

го наукового центру Олег Зинюк назвав тих, хто зібрався обговорювати
проблеми машинобудування, фанатами науки. А проректор Львівської
політехніки Наталя Чухрай, вітаючи
учасників конференції, наголосила
на важливості розвитку машинобудівної галузі для держави. Як приклад
назвала те, що у Жешувській політехніці (Польща), де навчається 16 тисяч
студентів, найвищий конкурс при
вступі саме на механіку.
Українська машинобудівна галузь
на сьогодні потребує оновлення і
вдосконалення, адже основні засоби
старіють, виникає потреба створення
нових матеріалів, оцінки їхніх фізико-механічних характеристик тощо.
І ті завдання, які ставить нам виробництво, потребують як теоретичних
розв’язань, так і конкретних прикладних рішень. На цьому зосередив свою
доповідь голова Товариства з механіки руйнування матеріалів академік
Володимир Панасюк.
Хоча конференція — міжнародна, до програмного комітету входять учасники з Польщі, Німеччини
та Сербії, однак цього разу з певних
причин закордонні науковці не змогли приїхати до Львова.
Ірина МАРТИН

Пам’ятні дати
3.11.1801 — народився Вінченцо Белліні, італійський композитор.
3.11.1885 — помер Микола Устиянович,
український поет і прозаїк.
3.11.1898 — народився Дмитро Фальківський, український письменник.
4.11.1921 — помер Яків Степовий, відомий український композитор.
4.11.1946 — створено ООН з питань
освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
6.11.1811 — народився Маркіян Шашкевич, видатний український поет, культурно-освітній діяч, один із засновників „Руської трійці“.
6.11.1814 — народився Адольф Сакс,
бельгійський майстер духових інструментів, винахідник саксофона.
6.11.1855 — народився Дмитро Яворницький, славнозвісний український
історик, етнограф, археолог, дослідник історії Запорізької Січі.
6.11.1912 — помер геніальний український композитор Микола Лисенко.
7.11.1857 — народився видатний історик, академік Дмитро Багалій.
7.11.1867 — народилася Марія Кюрі-Склодовська, французький і польський фізик та хімік.
7.11.1936 — народився Микола Вінграновський, український письменник-шістдесятник, режисер, сценарист, поет.
7.11.1940 — створено Конгрес українців
Канади.
8.11.1891 — народився Олесь Досвітній,
український письменник і громадський діяч.
9.11.1794 — помер Григорій Сковорода,
видатний український філософ, письменник.
9.11.1872 — народився Богдан Лепкий,
український прозаїк і поет, автор тетралогії „Мазепа“.
9.11.1918 — створено Державний Секретаріат ЗУНР.
9.11.1976 — створено на чолі з Миколою
Руденком Українську групу сприяння
виконанню Гельсінських угод.
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формула успіху

Студент, який вирощує дуби
П
ершокурсник магістратури Олександр Гулюк навчається
в ІЕПТ ім. В. Чорновола. Майбутній фах еколога він обрав
випадково, керуючись бажанням потрапити на бюджет.

Хлопець родом із Волині. Навчався у ліцеї Нововолинська, у
класі з поглибленим вивченням математики й інформатики. Втім, його
улюбленими предметами також були
географія, фізкультура й література. Після закінчення школи не мав
чіткої визначеності, куди вступати.
Лише знав, що до Львова, адже тут,
в університеті Франка, вчився старший брат. Тому батьки вирішили
віддати молодшого сина під опіку
старшого.
— Коли я вступив, навіть добре
не міг пояснити, що таке екологія.
Про це дізнався вже під час навчання. Але про свій вибір не пошкодував, — розповідає студент.
Найважчим у навчанні був початок — перша сесія далася дуже складно, був ризик втратити стипендію. А
вже з другого курсу мав підвищену.
Торік отримав премію — за наукову роботу й призове третє місце в
олімпіаді з екології, що відбулася в
Харкові.

У пошуку
До науки Сашка заохочував
брат-історик. Уже на першому курсі
студент став учасником конференції
з екології. Але то був початок, пошук
себе. Згодом хлопець разом із доцентом Оксаною Макар проводив екомаркування на упакуваннях.
— Дуже важливо донести покупцеві інформацію про екологічну характеристику товару, щоб при
використанні продукції користувач
не завдав шкоди природі. Працю на
цю тему „Екологічне маркування“ я
опублікував у „Науковому віснику“.
А на третьому курсі уже
по-справжньому захопився наукою.
Саме тоді доцент кафедри екологічної безпеки і природоохоронної
діяльності Володимир Мокрий запропонував хлопцеві долучитися
до вивчення й розвитку мікоризації дубів для їхнього вирощування,

висадки в лісових чи техногенних
ландшафтах, які потребують відновлення.
— Мікориза — це симбіотичне
співжиття гриба з рослиною, у нашо-

| Світлина Ірини Мартин

До Львова, під опіку
старшого брата

му випадку — з дубом. Як виявилося,
спори гриба не лише добре співіснують із дубом, а й позитивно впливають на його ріст та інші характеристики. Але для цього довелося
спершу зібрати жолуді, посадити їх
у скляночки, двічі на тиждень підливати, стежити за пророщуванням. А
згодом — мікоризувати й досліджувати. Так 5 тисяч готових до висадки
саджанців я передав у Великомостівське лісництво, а на основі свого
дослідження написав бакалаврську
роботу, — розповідає хлопець.

Навчання – це постійність
Що дає студентові наукова робота? Сашко вважає, що найперше
— відчуття відповідальності. Наука
також допомагає всебічно розвиватися, шукати свої зацікавлення
і знаходити їх, додає впевненості,
спонукає глибоко вникати в тематику

дослідження, адже коли ти в темі, то
почуваєшся впевнено і легко. Це студент зрозумів тоді, коли брав участь у
конференціях у Львівській політехніці, Інституті екології Карпат та в Університеті безпеки життєдіяльності.
— Мені не хотілося залишати це
все незавершеним. Тому вступив
до магістратури. Нині продовжую
працювати над своїм дослідженням.
Зрештою, диплом бакалавра — не
вершина здобутих знань, — пояснює
магістрант своє рішення продовжувати навчання.
Сашко впевнений, що працюватиме екологом, однак ще не визначився, у якій саме сфері:
— Моя професія цікава тим, що
відкриває моменти минулого і перспективи майбутнього, дає відповіді на запитання, чому нерозуміння
певних чинників призводить до загибелі цивілізації. Скажімо, ми говоримо про глобальне потепління,
але щоб його уникнути, треба працювати в цьому напрямку і багато
змінити.

Читаю багато, особливо
в дорозі
З першого курсу хлопець тренується у секції легкої атлетики, бере
участь у змаганнях. А шкільна любов
до читання у студентські роки лише
підсилилася, адже є нагода читати в
дорозі, під час поїздок додому і повернення до Львова.
— Саме тепер я читаю наукову книжку канадської журналістки
Наомі Кляйн „Змінюється все. Капіталізм проти клімату“. З художніх книжок дуже подобаються твори Ремарка. Мабуть, перечитав усі
його книжки. Цікавлюся тематикою
ОУН-УПА. Вразив твір Юрія Горліса-Горського „Холодний Яр“. А ще
сподобалися книги „Чорний ліс“ Андрія Кокотюхи та „Розлука“ Степана
Феденка.
Сашко щодня намагається максимально реалізувати задумане.
Формула його успіху — працювати
над собою, не опускати рук навіть у
найскладніші моменти, адже вони
тимчасові. І постійно набувати нових знань.
Ірина МАРТИН
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Австрійська ґенеза Львівської політехніки
m Закінчення. Початок на 3 с.

лист-звернення до цісаря, підписаний головним канцлером комісії з
реформування освіти у Львові графом фон Уґамтом 5 січня 1816 року.
У ньому, зокрема, йдеться про організацію у місті Реальної школи. Є
достатньо вагомі підстави вважати,
що саме на базі Реальної школи була
заснована Львівська політехніка.
Нещодавно група активістів Асоціації випускників нашого університету, а також відомі представники
академічної спільноти виступили із
відкритим листом, у якому достатньо переконливо обґрунтовували
необхідність переглянути дату заснування Львівської політехніки,
взявши за основу саме 1816 рік. Адже
одним із двох відділень, що входили до складу Реальної школи, було
технічне з відповідним переліком
академічних навчальних дисциплін.
Саме від цього технічного відділення і бере свій початок наш університет, який, згідно із цісарським
указом, 1844 року став Технічною
академією, а потім — повноцінним
вищим навчальним закладом. Важливою в цьому сенсі є дата 8 жовтня
1877 року, коли за пропозицією колегії професорів Львівська політехніка
остаточно отримала статус вищого
навчального закладу — „Technische
Hochschule“, тобто Політехнічної
вищої школи. До речі, цього ж дня
тут відбулася перша на теренах Австро-Угорщини публічна лекція із
демонстрацією нового винаходу —
телефону, який з’єднав актову залу
головного корпусу та амфітеатральну аудиторію хімічного корпусу.
Під час мого торішнього візиту
до Віденського технічного університету я подарував президентові
професору Сабіні Сайдлер альбом
із репродукціями картин, що прикрашають актову залу головного
корпусу Львівської політехніки, та
докладно розповів про проведені
тут реставраційні роботи. Під час
бесіди я нагадав і такий цікавий факт
нашого спільного минулого. 13 вересня 1880 року Львівську політехніку відвідав цісар Австро-Угорщини
Франц Йосиф І. Він був наскільки
вражений спорудженою напередодні архітектурною перлиною Львова

— нашим головним корпусом, що
вирішив зробити львів’янам щедрий
подарунок: замовити у майстерні
відомого польського художника Яна
Матейка серію картин, які алегорично відображали б технічний прогрес
людства. За творчим задумом митця, цикл полотен „Історія людської
цивілізації“ в алегоричній формі відображає шлях розвитку людського
генія, думки, науки як основи духовного й технічного поступу, як вияв
природи людини та її діяльності від
біблійних часів до кінця XIX ст.

...

За роки незалежності України
у Львівській політехніці відбулися
великі зміни у навчально-освітній
царині. У його структурі повноцінно функціонують 16 навчально-наукових інститутів, Інститут
дистанційного навчання, Міжнародний інститут освіти, культури
та зв’язків з діаспорою, Науково-дослідний конструкторський інститут. Діє потужна науково-дослідна
частина, успішно працюють дев’ять
коледжів та інші навчальні заклади,
науково-технічна бібліотека, видавництво, студентське проектно-конструкторське об’єднання „Політехніка“, бізнес-інкубатор, технопарк,
музей історії університету, два навчальні полігони, інші структурні
підрозділи.
Наполегливо та результативно
університет працює над завданнями,
пов’язаними із зміцненням матеріально-технічної бази. Спільно із відомими компаніями і фірмами створено нові навчально-наукові структури: лабораторія низьковольтного
електротехнічного обладнання фірм
„АВВ“, „ЕТІ“ та „ІЕК“, навчально-науковий центр „Moeller“, лабораторія фірми „Schneider Electric“.
Такі ж лабораторії нам допомогли
обладнати компанії „СВ Альтера“,
„Bosch“ та інші.
З 2010 року успішно реалізуємо
масштабну довгострокову програму розвитку університету до 2020
року. Вона охоплює важливі питання моніторингу ринку праці та тенденцій розвитку економіки держави
та регіону за галузями, вдосконалення управління університетом,
інноваційно-освітньої та інноваційно-наукової діяльності, розвит-

ку матеріально-технічної бази, інформаційного забезпечення освітньо-наукової діяльності, співпраці
з установами Національної академії
наук України, іншими науковими
установами та вищими навчальними
закладами, розвитку студентського
самоврядування.
Львівська політехніка суттєво
активізувала співпрацю із 120 закордонними університетами, науковими інституціями та компаніями 24
країн світу. Наші наукові колективи
виконують десятки дослідницьких
робіт за рахунок коштів міжнародних ґрантів та проектів. Налагодили
ми й широкий обмін студентами і викладачами із закордонними партнерами. І це, я вважаю, дуже важливий
чинник у втіленні євроінтеграційних прагнень України.
В університеті створено Національний контактний пункт „Дії
Марії Кюрі для розвитку навичок,
навчання та кар’єри“ рамкової програми ЄС „Горизонт-2020“, який
плідно функціонує. А угоди з розробки та реалізації спільних дослідницьких програм, обміну викладачами, науковими співробітниками,
аспірантами та студентами, а також
організації і проведення навчальних
практик, наукових конференцій,
симпозіумів та семінарів укладені з
майже 120 навчальними закладами,
науковими та виробничими структурами 24 країн світу. Найактивнішу
співпрацю налагоджено з такими
державами як Польща, Німеччина,
Австрія, Франція, Словаччина, Італія, Іспанія, Швеція, Болгарія та іншими.
Варто також наголосити, що
ми значно поглибили співпрацю
із братнім нам Віденським технічним університетом, який сьогодні
є одним із найбільших і найкращих
технічних університетів Європи.
Йдеться про різноманітні контакти в науково-освітній сфері, налагодженні ефективних спільних
досліджень у багатьох наукових напрямках.
Згадуваний візит у Відень мав ще
одну характерну особливість: ми
підбили підсумки 20-річного плідного співробітництва українських
та австрійських архітекторів у рамках укладеної угоди між Львівською
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політехнікою та Віденським технічним університетом.
Так, зараз в Австрії за бакалаврськими і магістерськими програмами навчаються майже 40 студентів
зі Львова, туди регулярно приїжджають читати лекції викладачі нашого Інституту архітектури. Для нас
важливо, що освіта в Австрії на загальноєвропейському тлі відзнача-

ється високим рівнем якості та більш
вигідною вартістю. Це означає, що
український студент може отримати вищу освіту в Австрії практично
безкоштовно, сплативши лише невеликий студентський внесок.
Сподіваюся, що ми невдовзі значно розширимо і поглибимо співробітництво наших двох споріднених
спільним духом століть університе-
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тів, надавши йому нового відчутного імпульсу в контексті входження
України в європейську спільноту.
Юрій БОБАЛО,
ректор
Національного університету
„Львівська політехніка“,
голова Ради ректорів Львівщини,
професор

історичний документ

Н

а прохання Консула Республіки Австрії у Львові по Західній Україні Ярослава Наконечного
Дирекція загального урядового, фінансового та придворного архіву Австрії надіслала фотокопію
рапорту придворної навчальної комісії „Щодо заснування Реальної школи у Львові“ з найвищою
резолюцією – особистим підписом Імператора Франца І. Пропонуємо увазі читачів його переклад
українською мовою.

Виклад найпокірнішого прохання
вірнопослушної Придворної комісії освіти
задля закладання Реальної школи у Львові

←←

Прохання про розпорядження Вашої милості!
Поданий нижче звіт, укладений з великою точністю
Надзвичайною придворною комісією, містить повідомлення, що 4 вересня 1810 року розглянули клопотання
про заснування у Львові нової Реальної школи, яку там
хочуть мати.
Звідти тамтешнє Губернаторство прислало 11 січня
1811 року підтвердження згоди разом з проханням передати йому проект організації Реальної школи у Відні.
Воно висловило гадку, що справа заснування школи вимагає розсудливих і поміркованих дій, зважаючи на свої
обмежені можливості. Сподівається на взаєморозуміння
у цій справі.
9 жовтня 1812 року Губернаторство отримало завдання заручитися підтримкою місцевої Головної шкільної
наглядової ради і розробити основні напрямки своєї
праці, а саме:
1. Опрацювати матеріали для визначення місця розташування Реальної школи у Львові.
2. З метою належного існування школи вирішити питання її грошового утримання.
3. Встановити, якого спрямування буде школа, які
предмети оберуться для викладачів. Подбати про попередню підготовку учнів.
4. Під чиїм наглядом працюватиме школа.
5. Виробити розпорядок роботи школи. Налагодити
спільне життя школи, обов’язки. Знати хто і що має робити.
Надто:
1. Заглиблюватися у духовну культуру, промислову і
ремісничу діяльність населення Галичини. Обміркувати
головну мету своєї праці, яку ставить перед собою школа. Як здійснюватиметься перевірка діяльності школи,
вимоги до отримання високого рівня освіти. Піклуватися, аби час, закладений у навчання, не минав намарно.
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Слід запровадити навчання італійською мовою, відчит
нею молитви. Вона має ототожнюватися з польською
мовою, особливо на 2-му і 3-му роках навчання. Ця справа має бути полагоджена і узаконена.
2. Узгодити співпрацю з Нормальною школою старшого ступеня. Директор ліцензованої (дипломований)
Нормальної школи старшого ступеня може бути покликаний до викладання німецької мови в Реальній школі за
винагороду 400 флоринів. Так само катехит Нормальної
школи старшого ступеня за подібне сумісництво з читання релігії має отримувати 300 флоринів.
Той самий викладач науки креслення у Нормальній і
Реальній школах отримуватиме 300 флоринів.
Платня викладача рахунків (арифметики) вимі
ряється 300 флоринами, каліграфії — 300 флоринів.
Ліцензований (дипломований) викладач фізики за
виклади з природознавства і хімії отримує 400 флоринів.
Ліцензований (дипломований) викладач математики,
учений — 400 флоринів. Ліцензований (дипломований)
викладач загальної (всесвітньої) історії, історії торговельної справи і землезнавства (географії) отримує 700
флоринів. Платня ліцензованого (дипломованого) викладача права за науку знання торговельного права —
300 флоринів. Ліцензований професор історії природи,
товарознавства і геології отримує 400 флоринів. Викладач бухгалтерії отримує 300 флоринів.
Викладач (академік) французької мови в Реальній
школі отримуватиме 300 флоринів. У Нормальній школі за виклад польської мови платиться 200 флоринів. Так
само має бути і в Реальній школі.
Весь тягар організацій Реальної школи лягає на рамена мешканців міста, котрі роблять свої складки до
загального кошторису. Все підлягає перевірці.
3. Класи Нормальної школи перебувають у турботливому стані. Її учні поповнюватимуть Реальну школу.
Усталено, що після закінчення 4 класу.
Реальна школа має мати кошторис, котрим керуватиметься при витратах на навчання.
До школи прийматимуться учні, котрі мають індивідуальну підготовку.
Кожний учень отримає свідоцтво про вивчені ним
предмети і набуті професії.
Польське населення отримає свідоцтво про за
кінчення реальної школи тільки тоді, коли не порушить
політичної безпеки. Пильнування за цим покладається
на місцеву владу, котра має запевнити політичний спокій.
Учні мають справно відвідувати заняття і дбати про
свій рівень знань. Жодного винятку при виборі професії
не повинно бути.
Ніякого винятку не робиться для юдеїв — вони підлягають загальним правилам.
Навчатися в Реальній школі можуть не тільки мешканці головного міста Галичини, а й з інших міст і округ.
4. Губернаторство разом з Головною шкільною управою докладають зусиль, аби для розміщення Реальної
школи використати споруду Нормальної школи. Йде
розробка цього питання.
Реальна школа отримала для свого розміщення будівлю ліцею і планує його розширити. Складено кошторис
цих будівельних робіт. Цього, однак, може бути замало. Школа потребує 3 приміщення для навчання (лекцій,
уроків), 1 приміщення для уроків з малювання і креслен-
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ня та креслярського архіву, 1 приміщення для зберігання
своїх прикладів.
У ліцейній будівлі розміститься велика лекційна зала,
також кабінет директора. Разом з тим тут розміститься
хімічна лабораторія з усім її спрятком, всі потрібні механічні пристрої.
5. Саме таке одностайне рішення прийняли Губернаторство і Головна шкільна управа. Водночас вони
встановили величину оплати за місячне навчання — 2
флорини з одного. Між тим, на потреби школи треба 7
бочок олії, 12 піврічних мірок вугілля для обслуги, вапно, 4 місячних мірок бетону, мило, березові віники.
Не обійтися без підтримки двору (цісарського). Це
— запорука успішного заснування та існування школи.
Комісія взяла за зразок німецькі шкільні програми і
застерігає від порушення вироблених положень.
Далі:
1. Школа не може мати чисто місцевий характер навчання. Пропонується поєднати виклад італійською мовою з польською.
2. Унормувати вступ до Реальної школи учнів з Нормальної школи, котрі закінчили 4 класи. Цей перехід має
ретельно пильнуватися.
3. До вчительського складу можуть входити ті, що
мають за собою працю у ліцеях.
4. Відповідально ставитися до навчання промис
ловості та ремесла. Треба зрозуміло пояснювати про їх
значення та користь.
Губернаторство стверджує:
a) Налагодити правильні відчити лекцій польською
мовою, бо багато хто не вміє добре ані розмовляти, ані
писати. У той же час слід обережно і акуратно вести виклади італійською мовою: вони мають бути авторитетні
і солідні.
б) Слід заохочувати вчителів Нормальної школи до
співпраці з Реальною школою. Охочі мають бути забезпечені відповідною ліцензією, їм належиться грошовий
додаток.
Кожний внесений статок у загальне майно має бути
оцінений і внесений у кошторис. Мусить бути докладно
описаний.
Треба докладно розробити кількість тижневих лекцій, якими Реальна школа послуговуватиметься.
Важливо орієнтуватися у взаєминах директорів Нормальної і Реальної шкіл, старатися уникати напруження
між ними. Знати, як лагодять між собою викладач фізики
і техніки. Чи на належному рівні ведуться виклади промислових знань? Так само арифметики. Що належить
почерпнути з викладів торговельних обрахунків, запроваджених у Нормальній школі?
в) Обов’язковим є прислухання до кожного правила
шкільного розпорядку.
г) Школа обов’язково має з’ясовувати, якою ланкою
промислу та ремесла цікавиться громадянство. Мають
вестися відповідні записи. Все добре обмірковувати,
робити висновки.
Відомо, що торгівля перебуває в руках юдеїв. Треба
ознайомитися з їхнім досвідом, переймати його. Робити
все сумлінно.
Належить справджувати, чи доцільно, розсудливо,
бережливо школа проводить таку працю?
д) Реальна школа має розміститися у будівлі ліцею.
Це виправдано. Водночас влада замислюється над побу-

довою власної споруди для школи. Це справді правильний задум.
е) Придворна (двірська) палата обіцяє підтримку науки ремесла у школі.
Губернаторство безперестанку сповіщає про дальші
свої порухи, просить надати йому більшої свободи дій,
аби гідно завершити розпочате діло. Звісно, клопотів
чимало. Але робота йде на лад.
На посади викладачів у новій школі підбираються викладачі, котрі мають ліцензію (диплом), завірену відповідним підписом. Відбір суворий і жорсткий. Конкурс
неабиякий, чей же заробітна плата сягатиме кругло 600
флоринів. Саме на таких умовах прийнятий до особового складу викладач фізики і технічної хімії Ґльойбнер.
Це саме стосується посади навчання бухгалтерії, котра
знається, як розсудливо розпорядитися 600 флоринами.
Визначено, що заробітна платня директора шко
ли сягатиме — 1200 флоринів, а вчителя релігії — 600
флоринів. Не отримав підтримки претендент навчання
торговельного права, про що висловив свої домагання.
І остаточно таки отримав довіру.
Зумовлено, аби той, котрий приходить до школи,
був охайний, пристойний, солідний, ординарний, порядний, справжній.
Треба додати, що діє вчительський кодекс (закон),
котрий голосить, що річний дохід викладача не може
опускатися нижче позначки 400 флоринів. Визначено
додатки за кількістю викладацьких годин.
Придворна комісія висловлюється за впровадження
до навчального процесу німецького приладдя. Думка
слушна, отримала підтримку. Треба тільки все підрахувати.
Не тільки вчителі піддані грошовій турботі. Ще й
учні. Вони мусять виправдати довіру і отримати свідоцтво про закінчення школи.
Придворна (двірська) канцелярія звертає також увагу
на догляді за політичними стосунками у школі.
Наостанку є ще такі міркування:
1. Зробити розрізнення промислів і ремесла від
повідно до їхніх властивостей і своєрідностей, котрі отримають своє місце в Реальній школі, принесуть спільну
користь.
2. Заплановано розвиток Реальної школи на 8 років
від початку її заснування. Керівництво має забезпечити
її високий рівень і міцну правову основу.
3. Дозволити спробувати свої сили юдеям, уміти
знайти до них підхід, не ставитися як до другорядного.
Ця справа вимагає особливого підходу, опрацювання і
обговорення.
4. 3 них хтось може обійняти посаду викладача бухгалтерської справи.
5. Треба наладнати виклад у Реальній школі економіки, котра наразі перебуває осторонь. Потреба у цьому є.
Тут для неї слід навчання виокремити.
За теперішніх обставин Губернаторство має такі свої
міркування:
1. Для прискорення становлення Реальної школи має
намір зайнятися підготовкою вчителів в інших навчальних закладах. Таких учителів підтримуватиме, утримуватиме, опікуватиметься.
2. Становище викладача бухгалтерії має обіймати
людина з відповідними навиками, котра має за собою
державну службу.
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3. У будівлі ліцею бракує місця для Реальної школи.
Губернаторство хоче придбати його і має на це кошти.
Шукає прийнятної пропозиції.
Губернаторство зустрічається зі спротивом запровадження ліцензування і мусить поборювати ці спротиви.
Воно мусить турбуватися і шукати відповідних кандидатів на викладацькі посади. Відтак із Замостя стягнено до Львова Андреаса Потта на посаду вчителя арифметики. За роботу йому обіцяно 700 флоринів. За це він
мусить показати свою умілість, вправність і майстерність. З Нормальної школи запрошено вчителя Кузика
за 300 флоринів.
Тут треба подбати, аби не пересікалися шкільні години, не руйнувалася і не западала шкільна праця. Навчальні години не повинні бути занадто обтяжливі, перевантажені, лишень ясні, прозорі, зрозумілі, доступні,
але підзвітні.
Замість будівлі ліцею, котрий лежав облогом для потреб школи, виділено частину будівлі Нормальної школи. Тривають пошуки для лабораторії, в якій випробовувалися лиття медалей.
Разом з тим Губернство відкладало справу поділу
школярів на класи. До цього теж треба ставитися виважено, обережно і розумно. Директорові і катехитові
доручили довести справу до остаточного вирішення.
Так само мало розв’язатися питання заробітної платні
вчителів.
Випуск школярів Реальна школа здійснюватиме один
раз на 3 роки. На цьому наполягли.
Головна увага зверталася ось на що:
Наука релігії, мови і стилістики.
Торгівля.
Правоохоронна справа.
Математика.
Товарообіг.
Суспільствознавство.
Природознавство і хімія.
Загальна (Всесвітня) історія і описова Географія Землі.
Історія природи (природоопис).
Технологія і Товарознавство.
Правознавство.
Здвоєна бухгалтерія.
Креслення (рисунок).
Каліграфія (краснопис).
Гравіювання.
Французька та італійська мови.
Від викладів предметів на польській мові поста
новили відмовитися, бо вони відволікали. Навчальний
час, відтак, був розписаний.
Підлягли вирішенню також персональні справи.
Отож:
1. Директор Реальної школи отримує зарплатню величиною 1200 флоринів.
2. Катехитові належиться 600 флоринів.
3. Ліцензований (дипломований) викладач Австрійського права, ведення торговельної справи і вексельного заставного права отримує 300 флоринів.
4. Ліцензований (дипломований) викладач — 400
флоринів.
5. Викладач фізики разом з викладанням приро
дознавства — 400 флоринів.
6. Викладач класичної літератури, польської, Всесвітньої історії та опису Землі — 700 флоринів.
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7. Гімназійний викладач Дудзелович за виклади з
історії природи, технології, купецтва — 400 флоринів.
8. Викладач арифметики (обчислення, розрахунки,
облік, кошторис), офіційного державного звання бухгалтерського навчання — 300 флоринів.
9. Учитель рахівництва (арифметики), спрова
джений з Нормальної школи Кузик — 300 флоринів.
10. Викладач креслення (малювання знаків), ма
люнка візерунків і квітів, кольорознавства, два охо
ронці порядку: вчитель з Нормальної школи Кімштетер — 300 флоринів і Йосиф (Жозеф) Буіссет — 200
флоринів.
11. Учитель каліграфії, покликаний з Нормальної
школи — 400 флоринів.
12. Учитель французької мови — 400 флоринів.
13. Теперішній гімназійний префект Шлюк за виклади італійської мови — 300 флоринів.
Стосовно окремої лабораторії для дослідів над кольоровими металами та гравіювання, то воно стоїть
пусткою, без даху. Фахівець цієї справи Кобервайн
винаймає приміщення усередині Нормальної школи.
Досі на потреби Реальної школи витрачено 2084
флорини 12 3/4 крейцари.
Установа звернулася про позику до Кредитної придворної комісії.
Щодо власного приміщення для Реальної школи, то
Будівельна придворна рада допомагає у пошуках потрібного місця.
На боці засновників закладу стоїть і Скарбова придворна палата, котра відсунула вбік усі спірні питання.
Проте вони потребують допомоги. За підрахунками —
2029 флоринів 58 2/4 крейцари. Обраховано кількість
учнів у класах: у старших навчатимуться 60 учнів, у молодших 50. Окрема світлиця прийме 30 креслярів.
Висновок

Підписаний нижче референт насамперед просить
вибачення у Вашої милості за запізнене подання звіту. Він витратив багато часу на випрацювання різних
статутів та проектів під оком Центральних організацій.
Придворна комісія вдячна за довіру.
Нагальна потреба принагодитися з поміччю для заснування Реальної школи у Львові, а також для дальшого її поступу.
Виклад потребує тлумачення. Якраз найвищий час
підвищувати рівень Нормальної школи у Галичині та
Кракові. Однієї Реальної школи не вистачить. Але справа заснування Реальної школи у Львові набула широкого розголосу. Проект організації цієї школи набирає
правової сили. Потрібне Ваше схвалення. Він успішно
рухається вперед. Може здійснитися Ваша ідея об’єднання з Політехнічним інститутом. На це треба зачекати. Але зав’язок цієї установи вже є. Наразі Політехнічного інституту у Львові нема. Натомість закладається Реальна школа, котра в змозі зарадити собі з цим
завданням. Заклад забезпечить стале, тривке навчання,
стане цариною науки, ремесла, діловодства, фахового
вчительства. Пізніше влада у Львові зможе переінакшити цей навчальний заклад. Та зараз це слід лишити на
боці. Нині неминуче треба підносити вгору учительське
звання, залучати до праці окремих обдарованих осіб,
оголошувати, витолковувати, викладати свої цілі. Віриться, цей спосіб запорядкує. Тому просимо сьогодні
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про дозвіл Вашої милості. Потім посміємо радити далі.
Носити, приносити, видавати плоди, мати свій характер. Потрібний Ваш, ласкавий пане, дозвіл як благословення. Час оголосити відкриття Реальної школи у
Львові.
Працьовиті люди заслуговують винагороди. Передусім префект Шлюк, гімназійний викладач Дудзилович,
учителі Нормальної школи Кузик, Кімштеттер і Крамер, дотягуються до них Буссет і Лахаль.
Є певна загайка зі справою Реальної школи. Годилося
б прискорити дії Головної кредитної комісії, приспішити перевіз коштів та витрати.
Чекаємо на Ваш мудрий розсуд: сповнити волю, довершити діло. Ви славний зі своєї вченості і не відмовите. А ми здужаємо 1 листопада цього року довести, що
тягар зрушений і Ви переконаєтеся в цьому.
Підписав: Уґамт
Уклав: Ґрубер
Відень, 5 січня 1816 року.

...

Цісар Франц поставив схвальну резолюцію і поблагословив на добру славу. Підписав звіт 7 березня 1816 року в своїй
резиденції в Майланді.
16 березня документ отримав реєстраційний номер у
Придворній канцелярії. Того самого дня його відправили до
Львова.

SSКоролівський декрет №78 імператора Франца Йосифа
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презентація

„Хроніка життя політичного в’язня №2А 424“

Н

ещодавно в Науковій бібліотеці Львівського національного
університету ім. І. Франка відбулася зустріч із політв’язнями
радянських таборів різних років. Побратими за ідеєю зійшлися
на презентацію книги спогадів політв’язня сталінських таборів
1950 – 1956 років Левка Довговича „Хроніка життя політичного
в’язня №2А 424“. Ця книга вийшла друком у 2013 році в Словаччині,
де проживає автор.

У книзі показано долю людей, які
наважилися протистояти радянській
політичній системі, і те, як їх доля
співвідноситься з долею народу. Модератор зустрічі історик Мар’ян Мудрий зазначив, що книга передовсім
показує надзвичайний оптимізм Левка
Довговича всупереч усім труднощам.

Сам автор наголосив, що йому важливо
було мати перед собою мету — здобути
незалежність України — і йти до неї. І
саме ця ідея веде його через усе життя.
Зустріч розпочалася з перегляду
документального фільму „Диригент з
ГУЛАГу“ (зняло словацьке ТБ). Левко
Довгович розповів про своє перебу-

вання в таборі, зазначивши, що таких
як він там уневолили тисячі. І найбільше вражало те, що серед в’язнів було
дуже багато підлітків. Він розповів,
що ціле життя його супроводжувала
музика. І на засланні він диригував
хором.
На презентацію книги завітав
старший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України Юрій Зайцев. А також поет і
дисидент Ігор Калинець, голова Всеукраїнського товариства політичних
в’язнів та репресованих Петро Франко
та інші.
Н. П.

до річниці листопадового чину

цікава зустріч

Вшанували Січових Стрільців

Студенти ІППТ
поспілкувалися
з героєм АТО

У

| Світлина Наталії Павлишин

Львові, з нагоди 98-ї річниці Листопадового чину та створення
ЗУНР відбулася піша хода студентської молоді, активістів
громадських організацій і мешканців міста. Урочиста хода
пройшла від вул. Університетської до Янівського кладовища. На
цвинтарі відбулося поминальне віче біля Меморіалу Українських
Січових Стрільців.

Вшанування стрільців УСС-УГА,
полеглих у боях за Львів у грудні 1918
року, та громадська панахида відбулися і на цвинтарі Старого Знесіння
та Личаківському кладовищі.
У місті відбулося театралізоване
дійство „Львів — столиця ЗУНР“ із
встановленням блокпоста з броне-

автомобілем біля головного входу в
будинок ЛОР і ЛОДА, а також проходження центральними вулицями Львова патрулів-реконструкторів у формі
Українських Січових Стрільців. Дійство відбулося за ініціативи ГО „Товариство пошуку жертв війни „Пам’ять“.
Н.П.

М

инулого тижня студенти ІППТ
мали нагоду поспілкуватися
з героєм АТО, випускником ІМФН,
старшим лейтенантом Русланом
Філіпсоновим. Про героїзм і
жертовність цього воїна ми
писали в нашій газеті у вересні
(ч. 25).
Молодь дуже уважно слухала
розповіді героя, який пройшов Іловайськ, боровся за Щастя і, рятуючи з-під обстрілів градів сімох своїх
побратимів, отримав страшні поранення. Переживши 52 операції,
дві коми, зараз підтримує бойовий
дух курсантів Академії сухопутних
військ ім. П. Сагайдачного.
Старший викладач кафедри економіки і маркетингу активіст БФ
„Волонтерська сотня“ Ольга Особа, яка безпосередньо допомагала
цьому воїнові та іншим під час лікування у львівському військовому
шпиталі, спільно з керівництвом
ІППТ та викладачами ініціювали
створити фонд підтримки Руслана
Філіпсонова, оскільки він потребує
ще декілька операцій.
Наталія ПАВЛИШИН
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молодіжні ініціативи

Діалоги та дискусії разом із ФРІ

В

МГО „Фундація регіональних ініціатив“ (ФРІ) започаткувала
новий проект, у межах якого студентська молодь та й усі
небайдужі громадяни матимуть можливість спілкуватися
з фахівцями з різних галузей на цікаві для молоді теми. Як
наголошують організатори, проект буде досить тривалий.
зустрічі відбуватимуться більше
для обміну інформацією, хоча
передбачаємо, вони допоможуть
сформувати певну співпрацю між

| Світлини Наталії Павлишин

— Щомісяця ми запрошуватимемо різних діячів для проведення діалогів чи дискусій між громадянами і відомими діячами. Ці

різними організаціями, активними громадянами і представниками влади чи впливовими діячами.
Теми обиратимемо відповідно
до діяльності наших спікерів,
— розповів про проект його ініціатор активіст ФРІ, другокурсник факультету філософії ЛНУ
ім. І. Франка Юрій Думич.
Перша зустріч, що відбулася 26 жовтня, стосувалася неформальної освіти. Молодь,
яка прийшла поспілкуватися з
директором департаменту освіти ЛОДА Любомирою Мандзій,
говорила про необхідність поєднання університетського навчання і неформальної освіти —
різноманітних майстер-класів,
тренінгів, курсів. Гостя зустрічі
наголосила, що сучасний темп
розвитку науки власне потребує,
щоб молодь не обмежувалася
лише навчанням у стінах університетів, а намагалася здобувати
якомога більше знань із різних
джерел і старалася застосовувати
їх на практиці.
Наталія ПАВЛИШИН

студмістечко

Нові очільники студрад

М

инулого тижня у Студмістечку вирували
вибори — студентська молодь, яка мешкає
у гуртожитках, обирала голів студентських
рад. Тобто — найактивніших студентів, які
впродовж року будуть своєрідною зв’язковою
ланкою між мешканцями та адміністрацією
студентського містечка.

Вибори проходили за всіма правилами: з виборчими дільницями — в Студентському клубі та в актовій
залі гуртожитку №15, таємно, з бюлетенями, скриньками і виборчою комісією, яка пильно стежила, щоб
не було жодних порушень, а потім підраховувала
голоси виборців. Загалом проголосувати прийшло
понад шість сотень студентів.
— Такого масштабу вибори в Студмістечку відбувалися вперше. Приємно, що студенти справді були
зацікавлені у виборі найдостойніших, бо кандидатів
на головування в студрадах було досить багато, від
деяких гуртожитків — по троє-п’ятеро претендентів, — розповів голова оперзагону гуртожитку №14

магістр першого курсу ІГДГ Володимир Матіїшин.
— Голови студрад насправді дуже нам допомагають.
Особливо це відчутно в період поселення, а також
вони беруть активну участь у засіданнях комісії з
профілактики правопорушень.
Подаємо імена нових голів студрад:
Гуртожиток №1 — Лавренюк Віктор Васильович (33,1%),
Гуртожиток №3 — Дідик Роман Романович (100%),
Гуртожиток №4 — Бараняк Ярослав Іванович (91%),
Гуртожиток №5 — Курін Микола Анатолійович (93,8%),
Гуртожиток №7 — Михаліцький Теодор Петрович (100%),
Гуртожиток №8 — Бурдейна Тетяна Сергіївна (100%),
Гуртожиток №9 — Крвавич Андрій Петрович (100%),
Гуртожиток №10 — Войцеховський Владислав Володимирович (84,2%),
Гуртожиток №11 — Дикий Назарій Володимирович (45,6%),
Гуртожиток №12 — Дрепіна Світлана Сергіївна (100%),
Гуртожиток №14 — Сич В’ячеслав Михайлович (89%),
Гуртожиток №15 — Шиманський Роман Володимирович (100%).
Наталія ПАВЛИШИН
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політехнічна франкіана

„Тричі мені
являлася любов“
у Франковому
музеї

27

жовтня у Львівському національному літературно-меморіальному
музеї Івана Франка з ініціативи працівників НТБ Політехніки, зокрема
активної просвітянки, завідувачки відділу художньої літератури та
просвітницької роботи Людмили Найди, для політехніків та гостей провели
екскурсію, а на завершення наші молоді актори Народного театру-студії
„Хочу“ (керівник і режисер — Анастасія Непомняща) показали ліричну
виставу „Тричі мені являлася любов“.
вибрали охочих зіграти
ролі). Та з’ясувалося, що
молодь Народного театру-студії „Хочу“ вже
має готову постановку —

| Світлини Наталії Павлишин

— До ювілею Франка
працівники нашої бібліотеки вирішили підготувати виставу своїми силами (написали сценарій,

„Тричі мені являлася любов“. Тож ми поступилися
студентським акторам і
свою увагу зосередили на
організаційних питаннях,
— розповіла Людмила
Найда. — Захід вирішили організувати у Музеї,
бо хотіли відчути особливу ауру поетового
дому.
Атмосфера Франкового обійстя по-своєму
вплинула і на сприйняття вистави. Студенти-політехніки дуже
тонко передали переживання Франка-лірика, демонструючи його
найсвітліші почуття до
найдорожчих жінок, пе-

реплетені з болем і стражданнями. Цю особливість
студентської гри відзначив багаторічний директор Музею-меморіалу, науковець, дослідник життя
і творчості письменника
Роман Горак. Він також
розповів чимало цікавих
фактів із життя письменника.
Відвідини музею — далеко не єдиний захід, який
організували до 160-річчя
Франка працівники НТБ.
Вони підготували кілька
виставок. Про одну з них
(прижиттєві світлини Каменяра та ілюстрації до
його найвідоміших творів) ми вже писали в попередньому числі. Та є ще дві
віртуальні постійно діючі
виставки — „Променисте
Франкове слово“ і „Мойсей“ — вершина творчості
Івана Франка“, які можна
оглянути на сайті бібліотеки.
Наталія ПАВЛИШИН

благодійна виставка

Картини студентки для підтримки воїнів АТО

З

ануритися в таємничий світ творчості магістрантки першого
курсу ІБІД Віри Антіпової можна відвідавши її виставку —
„Мати — світ в очах дитини“, яка діє від 27 жовтня до 14 листопада
в Арт-галереї Вишинської.

— Вважаю, що символом України
є жінка-берегиня. А мати для кожної
людини є цілим світом, її не можна
ніким замінити, вона веде нас і виховує все життя, перші дотики-обійми — мамині, — наголосила молода
художниця.
Більшість картин Віра виконала
на склі. Вона вперше застосовува-

ла цю техніку розпису. Загалом на
виставці представлено 25 робіт, які
дівчина створила впродовж року. В
картинах переважає петриківський
розпис із елементами живопису.
Виставка — благодійна, тож кожен, хто відвідає експозицію, може
допомоги воїнам АТО, придбавши
роботи художниці чи пожертвував-

ши гроші в спеціальну скриньку. Зібрані кошти Віра Антіпова передасть
на підтримку українських воїнів.
Відвідати виставку можна до 14
листопада з 10.00 до 18.30 щодня,
(вул. Фурманська, 5/3. Арт-галерея Вишинської). За докладною інформацією щодо придбання робіт
звертайтеся за електронною адресою: veraantipowa@mail.ru або на
сторінку соцмереж: https://vk.com/
petrikivsky.viraantipova.
Наталія ПАВЛИШИН
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прем’єра

коротко

„Будемо любитися,
допоки можна…“
Н

| Світлина Наталі Яценко

айбільш репертуарний твір Івана Франка –драма „Украдене щастя“
після сорока років перерви повертається на заньківчанську
сцену. Федір Стригун, який 1976 року зіграв у виставі жандарма
Михайла Гурмака, тепер пробує дати відповідь на запитання „хто у
кого вкрав щастя?“ як режисер.

Ювілейний Франковий рік спонукає
звертатися до творчої спадщини письменника, читаної, та не перечитаної,
бо ж „книги — морська глибина“. Драма „Украдене щастя“, написана 1891
року за мотивами народної „Пісні про
шандаря“, — твір, який зацікавив ще
перших глядачів своєю психологічною правдивістю. Вперше її поставили 15 листопада 1893 року в театрі товариства „Руська бесіда“, згодом п’єса
мала безліч варіацій, як на сценах, так
і в кіно. У Театрі ім. М. Заньковецької
„Украдене щастя“ з’явилося 1922 року,
а згодом було поставлене ще чотири
рази. Найблискучішою постановкою
стала остання, в якій зіграли зіркові
актори — Богдан Ступка, Федір Стригун і Таїсія Литвиненко, і в якій режисер Сергій Данченко змістив акценти з
вікової різниці між головними героями
— Микола, як і Михайло там — молодий
і гарний — на світоглядну. Костюми з
цієї вистави тепер можна побачити у
вестибюлі театру. Повернення ж цьогоріч „Украденого щастя“ на сцену
зумовлене бажанням режисера-постановника Федора Стригуна, „щоб наша
молодь знала цю драматургію“.
Нова вистава про пристрасть, яка
керує вчинками героїв, яка засліплює
й відкидає відповідальність, жаль,

співчуття, вийшла дуже
насичена й динамічна.
Внутрішні й зовнішні
конфлікти Анни й Михайла, для яких мить щастя
варта всіх довгих принижень і безперспективного
майбутнього, розпач Миколи, який любив і любить Анну, вимальовані
переконливо, подекуди
з іскринкою гумору, на
контрастах.
Гордіїв вузол із переплетених доль і почуттів
не можна розплутати,
тільки розрубати. Акторам, особливо Ярославу
Кіргачу, Альбіні Сотниковій та Олександру Норчуку, вдається донести цю
істину до глядача — емоційна напруга,
створена їхньою грою, досягає кульмінації і мимоволі прагне вивільнення,
якогось фізичного заземлення. Але
смерть Михайла Гурмака, якого у відчаї
вбив Микола, і зранена побаченим Анна
— це ще не фінал постановки. Завіса
падає лишень тоді, як перед глядачем
постає ідеалістична картинка обіймання хлопчика й дівчинки на солом’яному
підвищенні: ті, що люблять одне одного, возз’єднаються, бо любов за своєю
природою чиста й невинна, як діти.
Драма зі сільського життя у п’яти
діях, якби змінити побутовий і костюмний антураж, стиль мовлення героїв,
була б дуже сучасна. Актуальними є не
тільки проблема виникнення любовного трикутника, а й пошук винних у
цьому, протиставлення чесної громади
двом грішникам, які сміли не „приклад
нездалий подати“, а назвати речі своїми іменами — пристрасну любов — любов’ю, та співжиття з нелюбом — виконанням шлюбного обов’язку. Тобто
постановка п’єси Франка може мати ще
не одне сценічне прочитання, з новими акцентами, новими режисерськими
й акторськими знахідками.
Наталя ЯЦЕНКО

На сцені Першого українського театру для дітей та
юнацтва 9 листопада відбудеться прем’єра нової
інтерактивної моновистави
Facebook. Post scriptum. Це
втілення епатажу, несподіваних театральних експериментів і яскравої акторської гри
від режисера Давіса Колбергса й молодого актора Юрія
Дяка.
У сквері біля Львівського
цирку (навпроти будинку, де
мешкав Богдан-Ігор Антонич) встановили пам’ятник
поету, автор – Володимир
Одрехівський. Його виконано у бронзі, висота – 4,5 м, з
п’єдесталом – трохи більше
шести метрів. Композиція
пам’ятника присвячена творчості Антонича й асоціюється
з його поезією „Привітання
життя“.
У Львові оголосили проведення першого міжнародного
конкурсу для молодих композиторів. Найкращі твори
звучатимуть 13 грудня на сцені
Львівської філармонії, їхні
автори (до 35-ти років) отримають грошові винагороди.
На конкурс можна подавати
твір від 10 до 17 хв. для камерного струнного оркестру,
який раніше не виконували
публічно. Термін подання
партитури триває до 10 листопада цього року. Докладніше
– collegiummusicum.com.ua/
afisha/project/internationalcomposers-competitionlviv-2016.
9 листопада у львівській Опері відбудеться музично-мистецький вечір, присвячений
пам’яті та 75-річчю Богдана
Ступки й Івана Миколайчука.
Під час нього представлять
уривки з вистав акторів та
спогади про них Ади Роговцевої, Раїси Недашківської,
Федора Стригуна, Таїсії Литвиненко, Ольги Сумської, Лариси
Кадочнікової, Остапа Ступки.
Музичну частину заходу презентують Мирослав Скорик,
солістка Віденської опери
Вікторія Лук’янець та ін.
За матеріалами інформагенцій
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„Мама переживала, що
я стану агресивний…“

Ч

орний пояс із таеквондо, звання кандидата у майстри спорту з
кікбоксингу – студент другого курсу ІКНІ Сергій Щудло освоєння
знань програміста поєднує зі спортивними здобутками. Найсвіжіші
досягнення – дві срібні медалі на Кубку світу з таеквондо, який у
жовтні відбувався в Будапешті. А все почалося з секції в рідному
Дрогобичі, в яку в другому класі хлопця записав батько…

– Спочатку я не дуже хотів займатися, бо ввечері бажав гуляти, а не
тренуватися, – згадує Сергій. – Згодом звик, з’явилися друзі, з якими не
тільки тренувалися разом, а й проводили дозвілля. А через три роки без
тренувань уже жити не міг: навіть
коли треба було готуватися до ЗНО,
я все одно знаходив час, щоби піти у
зал.
– І чим же таеквондо настільки
привабливе, а, можливо, й небезпечне?
Посвятіть у його тонкощі непосвячених.
– Це винятково ударний вид спорту. Удари можна робити лише вище
пояса руками й ногами, сильні удари
заборонені – за нокаут дискваліфіковують. В ударній техніці 70% ударів
виконують ногами. Таеквондо покращує розтяжку, розвиває реакцію.
Я займаюся таеквондо ITF. Це не
олімпійський вид спорту, в ньому
дозволено удари в голову. Тоді, як в
олімпійському таеквондо WTF вдаряти можна хіба по жилетах, в яких
змагаються спортсмени. Не скажу,
що таеквондо дуже травматичне.
Якщо в кікбоксингу, де можна бити
в повну силу, співвідношення дівчат
і хлопців один до п’ятнадцяти, то на
останніх моїх змаганнях з таеквондо
дівчат було 30%.
– Це ще й система духовного тренування. Чим вона особлива?
– Це бойове мистецтво, в якого
дуже багато традицій, починаючи від
того, що в усіх спортсменів має бути
однакова біла форма. Пояс можна
обв’язувати довкола себе тільки один
раз, що означає, що є одна школа,
один тренер, одна батьківщина. При
вході в зал і виході з нього, при звертанні до тренера треба поклонитися.
Існують і моральні принципи, яких
спортсмен має дотримуватися.
– До речі, у школах і коледжах багатьох країн таеквондо є навчальним
предметом…

– Бо ним може опанувати будьяка людина. В Аргентині воно –
друге за популярністю після футболу. В Україні ж це не надто розвинений вид спорту, наприклад, секції з
того виду таеквондо, яким займаюся,
у Львові нема. Це видно й на змаганнях: якщо українців – 20 – 25, то поляків 150 – 200.
– Фізичні бойові навички, отримані від занять цим видом спорту, проявляєте в повсякденному житті?
– Коли я вперше йшов на таеквондо, то мама була проти, бо переживала, що я стану агресивний. Але
нас на тренуванні вчать, що слабших
треба поважати, тож після спарингу
із суперником тиснемо один одному
руки. Також таеквондо навчило мене
стриманості. А ще – дисципліни, зокрема, і в навчанні.
– Розкажіть про формування свого
змагального досвіду.
– За десять років я був на багатьох турнірах, як із кікбоксингу, так
і таеквондо. Перемагав у чемпіонатах області й України, з кікбоксингу
посідав друге й третє місця на Кубку
світу. З таеквондо найбільшим турніром був Кубок світу в Будапешті.
На турнірах такого рівня, оскільки
все розписано по хвилинах, не треба,
як у нас, приїхавши зранку, чекати
в залі на свій бій до вечора, можна
погуляти чужим містом. У кожного
судді – пульт управління, за допомогою якого зараховувалися бали від
ударів. Біля головного судді – екран,
на якому висвічувався рахунок, що
давало змогу бачити, виграєш ти чи
програєш. Інколи це погано впливало, бо коли суперник бачив, що виграє, починав ухилятися від ударів,
тягнути час – не було конкуренції
до кінця бою.
У командному спарингу ми перші бої виграли у найкращих команд
світу, а потім розслабилися і у фіналі програли Білорусії один бал. В

індивідуальному виступі виграв в австралійця, потім – у норвежця, та в
третьому бою програв аргентинцю.
У таеквондо нема великої перерви
між боями – переможці попередніх
боїв майже відразу б’ються між собою. Тож наприкінці змагань я вже
був дуже втомлений, а аргентинець
виявився у ліпшій фізичній формі.
Цікаво, що у командному спарингу
мені знову довелося грати з ним – і
я виграв.
– Щодо фізичної підготовки, то
Вам, мабуть, доводиться займатися
й іншими видами спорту?
– Коли готуюся до змагань, бігаю, зранку або ввечері. В раунді є
дві хвилини бою і хвилина перерви,
і бігати треба у такому ж темпі: дві
хвилини бігти швидко, хвилину –
повільно. Це привчить організм до
зміни праці й відпочинку.
– Як дізнаєтеся, яким є суперник –
наперед чи у ході бою?
– У ході бою. Я завжди дивлюся
бої людей з моєї вікової-вагової категорії. Збоку добре видно помилки
й відразу можна поміркувати, як із
ймовірним суперником взаємодіяти.
– У чому Ви сильні, маєте свій коронний удар?
– Поєдную навички, здобуті
в кікбоксингу й таеквондо. У кікбоксингу переважають удари руками. Через те я в боях з таеквондо
використовую їх частіше, ніж інші
спортсмени, й часто на цьому виграю. Так само в кікбоксингу – ногами працюю більше, ніж кікбоксери.
– Найближчі змагання, на які збираєтеся поїхати і, звісно, перемогти?
– У листопаді – Кубок України
з таеквондо в Рівному, на якому будуть представники й з інших країн.
Наталя ЯЦЕНКО
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in memoriam

Професор Петро Гаврилович
Столярчук
31 жовтня на 78-му році раптово помер
відомий український вчений-педагог,
доктор технічних наук, професор,
академік Міжнародної академії
термоелектроніки, завідувач кафедри
метрології, стандартизації та сертифікації
Національного університету „Львівська
політехніка“, заслужений діяч науки і
техніки України, відмінник освіти України
Петро Гаврилович Столярчук.

Перестало битися серце талановитого і чуйного педагога, блискучого вченого, справжнього
патріота України, мудрого наставника молоді,
надійного й перевіреного товариша, котрий
упродовж усієї своєї плідної трудової і науково-педагогічної діяльності був тісно пов’язаний
із Львівською політехнікою
Петро Гаврилович Столярчук народився 16
вересня 1939 року в селі Топорів на Львівщині.
1968 року він закінчив Львівський політехнічний інститут, після чого працював на провідних
інженерно-конструкторських посадах у НВО
„Термоприлад“. А далі майже на 35 років пов’язав своє життя з альма-матер: трудився старшим
науковим співробітником, асистентом, старшим
викладачем, доцентом, професором, а з 1995 року
— він був незмінним завідувачем кафедри метро-

логії, стандартизації та сертифікації.
Ця людина для багатьох
знайомих і друзів уособлювала високу шляхетність й порядність, відданість
справі й нестримний дух наукового пошуку. Він
був мудрий і чуйний наставник для багатьох молодих науковців, відкритий і чесний в обстоюванні наукової істини.
Унікальні прилади, які розробив професор
Столярчук, широко використовуються в ядерній
енергетиці, у дослідженнях космічного простору та промисловості. Він автор понад 350 науково-технічних праць, мав 38 авторських свідоцтв
на винаходи та патенти, під його орудою захистили дисертації 15 кандидатів та 10 докторів
наук.
Ректорат та профком працівників Національного університету „Львівська політехніка“
поділяють скорботу і висловлюють глибоке співчуття родині та близьким нашого вірного й незабутнього побратима з приводу його передчасної
кончини.
Світла пам’ять про професора Петра Столярчука назавжди залишиться в наших серцях!

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
залікову книжку № 10999714, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Харатона Богдана
Ігоровича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Скоробогатого Богдана Олеговича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Чикала Максима
Романовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кісельової Христини
Геннадіївни;
студентський квиток № 11350256, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Чаплі
Віталії Степанівни;
студентський квиток № 11342801, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Стародуб
Тетяни Ростиславівни;

студентський квиток № ВК 10965712,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Адамовича Олександра Петровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Мельника Олексія
Вадимовича;
диплом ВК № 25871656, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Курись Ірини Семенівни;
студентський квиток № 11001023, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Марчук
Аліни Володимирівни;
студентський квиток № ВК 11341177, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Степанюк Діани Анатоліївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ястребкової Олександри Валеріївни.

Ректорат і профком працівників
Національного університету
„Львівська політехніка“

На 78 році життя відійшов у вічність доктор технічних
наук, професор, відмінник освіти України, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри
метрології, стандартизації та сертифікації Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Петро Гаврилович Столярчук.
Колектив кафедри глибоко сумує, прощаючись з
науковцем з великої літери, чудовим керівником,
прекрасною людиною, та висловлює щирі співчуття
родині та близьким покійного.
Вічна пам’ять!

Первинна профспілкова організація
працівників Національного університету
„Львівська політехніка“ глибоко сумує
з приводу смерті багаторічної голови
профбюро адміністративної частини
Людмили Василівни Яворської
та висловлює щире співчуття її рідним.
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Склала Христина ВЕСЕЛА
Рішучий
несподіваний
наступ
Натураліст, попе- Одиниця
площі
редник
землі
Дарвіна

ІндонеДержава зійський
в Америці острів,
Целебес

Лікарська
рослина
Виправлення,
прикрашання
фотографії

Острів
Калімантан

Композитор, автор
балету
„Жизель“

Різновид
буколіки
(пасторалі)
Популістська
зброя
Ляшка
Нитки для
швів при
хірургічній
операції

Батько
Зевса,
Аїда
Містопорт у
Хорватії

РозплавЧастина лена мастолиці са, що виУгорщини ливається
з вулкана
Старо- Порода
винна мисливфранських
цузька
собак
монета
Цей хитрун у
Франка –
Микита
Отруйна
тропічна
жаба

Чашоподібна заглибина
на вершині гори

Вулкан на
острові
Кюсю

Озеро в
Канаді та
США

Предмет,
у який
люблять
дивитися
жінки

Пивовар
Довгохвоста деМетал для ревна ящірка, розпаяння
повсюджена
в Америці
Будинок,
у якому
відбуваються
вистави

Велика
посудина
для
рідини

Богиня
перемоги Чорногуз,
боцян
у греків

Нота

Герой
Джека
Лондона

Одна з
координат точки

У східних Особа
народів– командгерой,
ного
хоробра складу в
людина
армії

Ріка в
Африці
Місто, де

Державний гімн
Франції

Китайсь- проводять
Всесвітній
ке просо економіч-

Нота

ний форум

Завиті
кільцями
пасма
волосся

Той, хто
очолює
партію,
керівник

Льодова Прилад
кірка на для виповерхні мірювання кутів
снігу
на місцевості при НаціоРитм геодезич- нальність
руху, дії них роКарла
Ліннея
ботах

Штучна У скандимова на навів бог
основі ес- грому і
перанто
бурі
Вода в
твердому
стані

Частинки
речовини,
що осідають на поверхню

Той, хто
виголошує промову

Портовий
вантажник

Урочистий вірш
Місто в
Марокко
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