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NOTA BENE!

Студенти, ви — наша надія на майбутнє!
Дорогі студенти! Щиро, по-батьківськи вітаю вас із
Міжнародним днем студента!
У цей знаменний день бажаю, щоб роки навчання запам’яталися вам на все життя! Щоб вони стали стартовим
майданчиком у вашій професійній кар’єрі і громадянському
становленні!
Так склалося історично, що українське студентство
— наша юна інтелектуальна еліта — посіло чільне місце у зародженні, творенні та захисті Української держави. Нестримний, безкомпромісний порив молоді під час
Революції на граніті значною мірою спричинив падіння
тоталітарного режиму. Так було і під час історичного Євромайдану та Революції Гідності, активну участь у яких
взяли десятки тисяч українських студентів, серед котрих
у перших рядах були вихованці Львівської політехніки.
А коли на нашу землю прийшла війна, студенти одними із
перших влилися у ряди відважних захисників незалежності
України та мужніх волонтерів.
Найстаріший і один із найбільших технічних університетів України та Східної Європи — Львівська політехніка
— відзначає 200-річчя від дня заснування. Впродовж усіх
цих років з її стін вийшли десятки тисяч висококваліфікованих фахівців, значна частина яких зробила вагомий внесок
у становлення і розбудову Української держави.

Для забезпечення її невпинного соціально-економічного прогресу та духовного розвою нації нині вкрай
важливо розробити і впровадити перспективну державну молодіжну програму. Ми всі разом повинні критично
переглянути й оновити діяльність органів студентського
самоврядування, скерувавши його у русло докорінного
поліпшення якості навчання у вищій школі, розв’язання
найнагальніших проблем студентів.
Бажаю вам, юні друзі, великого натхнення на шляху
підкорення нових вершин знань, наполегливості й терпіння! Нехай у цей день ваші серця наповняться святковим
настроєм і радістю.
Ваші руки, знання, талант і молодеча енергія конче необхідні Україні, а ваш патріотизм, почуття громадянської
і людської гідності є надійною запорукою її інтелектуального, культурного й економічного розквіту в майбутньому.
Студенти, ви — наша надія на майбутнє, потужна рушійна сила, що невдовзі прийде на зміну старшому поколінню.
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету
„Львівська політехніка“,
голова Ради ректорів Львівщини,
професор

Чи святкуєте Ви День студента і як?
Сергій Брановський, студент третього курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної
техніки:

Юліана
Чигирин,
студентка
другого курсу
Інституту
права та
психології:

„Це той день, коли можна відпочити з друзями“
У попередні роки я завжди святкував День студента. Думаю,
що й цього разу так буде. Завжди збиралися з друзями, з хлопцями й дівчатами з гуртожитку. Гуляли по центру, заходили
в кафе. Це той день, коли можна зібратися разом і відпочити.
Юліана Жуковська, студентка четвертого курсу
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Хочу святкувати з групою. Це ж
востаннє“
Я святкувала День студента лише один раз, на другому курсі.
Тепер ми на четвертому, багато з нас уже працюють і більшість не прагне ніякого святкування. А так хотілося б усіх
зібрати, посидіти десь, порозважатися, поговорити... Це ж
востаннє всією групою.

„Торік не святкувала
і тепер не хочу“
Більшість студентів обирає
походи в нічні клуби, бурхливі святкування, а я цього не
люблю. Тому залишуся в гуртожитку. Як би я хотіла провести цей день? Очевидно, добре
було б влаштувати концерт на
зразок „Осені Політехніки“,
конкурси для студентів, різні
інтерактивні розваги, провести день самоврядування.

Андрій Шумило, студент четвертого курсу Інституту економіки і менеджменту:

„Найважливіше для мене — товариство друзів“
На кафедрі менеджменту організації, де я навчаюся, ми організовуємо „Що? Де? Коли?“ між викладачами і студентами. А потім ще збираємося з друзями. Можливо, підемо в кафе. Мені не завжди вдавалося
відзначати цей день — не було то часу, то компанії, то грошей.
Опитувала Ірина МАРТИН
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наукам і мистецтвам

Через тиждень — VI Litteris et Artibus

V

I Міжнародний молодіжний фестиваль науки Litteris et Artibus
збере у Львові 24 – 26 листопада молодих учених з України
та з-за кордону. Цьогорічний форум має певні особливості —
нова локація, цікаві гості, далекоглядні цілі.

По-перше, локація особлива —
не тільки Політехніка, а й Будинок
учених (відкриття фестивалю —
24 листопада о 10.30): так політехніки хочуть показати гостям красу
Львова. Найбільше іноземців на
форум приїде з Польщі й Туреччини (багато хто боїться їхати до
нас, зауважують організатори заходу). Голова Ради молодих учених Політехніки Олександр Березко каже:

— На пленарному засіданні
буде три головних спікери, всі
дуже цікаві: це Артур Бадида —
голова Ради молодих учених Варшавської політехніки, Ольга Броварець — наймолодший доктор
наук в Україні, Галина Клим —
молодий доктор наук зі Львівської
політехніки. А Джулія Банюкевич з
Литви — віце-президент „Євродоку“ (Європейської Ради аспірантів
та молодих учених), куди входить

і Україна, — презентуватиме цю
організацію на нашому фестивалі.
Цьогоріч є ще одна новинка: в різних навчально-наукових інститутах Львівської політехніки створені „наукові команди“ — ініціативні
групи, які будуть займатись пошуком партнерів в Україні, але насамперед за кордоном, для спільної
роботи над науковими проектами.
На Litteris et Artibus буде презентація команд. Цей процес курує РМВ
нашого університету, контактні
особи багатьох команд є членами
правління РМВ.
Ірина ШУТКА

працевлаштування

Студенти шукали роботу,
роботодавці — працівників

У

IV навчальному корпусі відбувся 27 Ярмарок кар’єри за участю
представників підприємств, компаній, бізнес-центрів, банків,
концернів, агентств. Його традиційно організовують Відділ
працевлаштування та зв’язків із виробництвом і Львівський
обласний центр зайнятості. На відкриття прийшли представники
Облдержадміністрації, міської ради, об’єднання організації
роботодавців, профспілок Львівщини. Учасників заходу привітав
проректор Політехніки Роман Корж.

Важливо знайти роботу й дуже
важко знайти першу роботу, коли
ти ще без досвіду, навичок, але маєш
певні теоретичні знання. Шанс їх
втілити цього разу надали студентам
52 учасники Ярмарку кар’єри. Серед
них — не лише приватні, а й державні підприємства. Важливо, що багато
хто пропонує вчорашньому випускникові чи студентові-старшокурснику не лише працевлаштування, а
й стажування.
— Цього разу ми зосередилися
не на помпезності відкриття, а на
кількості і якості вакансій, які готові
запропонувати підприємства своїм
потенційним працівникам. Якщо
раніше вакансії були переважно з
мінімальною зарплатою, то сьогодні маємо нагоду переконатися, що
провідні фірми Львівщини пропонують достатньо прийнятну зарплату

для професійного старту, — каже
директор Обласного центру зайнятості Василь Барилюк.
На цьому ярмарку кар’єри студенти-психологи Політехніки вперше були не лише відвідувачами, а й
активними учасниками — допомагали шукачам роботи складати резюме, інформували їх про сучасний
ринок праці, вимоги до претендентів тощо. Самі ж майбутні психологи
вже кілька років на Ярмарку кар’єри
для себе вакансій не знаходять.
Отож, доходять висновку, що їм доречно паралельно освоювати додаткові професійні навички зі суміжних
спеціальностей.
Цього разу серед пропозицій —
вакансії інженерів, системних адміністраторів, менеджери проектів,
дистрибутори, бухгалтери, торгові
представники, юристи...

— Ще одна проблема, яка стосується підготовки студентів за всіма
спеціальностями і в усіх навчальних
закладах, — це те, що часто перешкодою для працевлаштування стає брак
досвіду, спричинений формальним
підходом до проходження практики. Отож, мусимо щось змінювати,
принаймні практику зарахувати до
навчального процесу, — зазначає
доцент кафедри теоретичної та практичної психології Лариса Малинович.
Роботодавець прагматичний. Він
шукає людину, яка виконуватиме
завдання й пропонуватиме свої ідеї.
Знайти свого роботодавця, але й не
забувати про те, що треба постійно
поглиблювати, удосконалювати свої
знання — до цього закликали організатори заходу студентів.
Ірина МАРТИН
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академічна мобільність

Подвійний диплом — більше шансів на успіх

Перший випуск програми подвійних дипломів — це п’ятеро осіб:
Аліна Хоптар, Василь Хоптар, Юлія
Денис, Ігор Петрик, а також Юрій
Стусяк, який, однак, на врученні
дипломів присутній не був, бо вже
працює в одній з іноземних компаній і перебуває за кордоном, в Іспанії. Вітаючи магістрів, професор
Ігор Тревого окреслив переваги,
які надає молодим фахівцям спільна українсько-німецька програма:
підвищення кваліфікації та рівня
знання англійської й німецької мов,
перспектива працевлаштування в
країнах Євросоюзу або ж подальшого наукового розвитку (так, четверо
згаданих магістрів вступило в аспірантуру).
У Німеччині наші магістранти
слухають лекції, виконують лабораторні роботи і проекти, беруть
участь у семінарах тощо. Аліна Хоптар каже, що цей „один із найкра-

щих періодів“ дав можливість попрацювати із найновішими технологіями, обладнанням, налагодити
цікаві знайомства і розширити світогляд. Як каже професор кафедри
іноземних мов Володимир Задорожний, який співпрацює з геодезистами, перебування за кордоном — це
для молоді нагода підвищити і свій
професійний рівень, і зрозуміти
чужу культуру, мову — світ.
Якщо з першою групою студентів-учасників програми подвійних
дипломів не все було просто (потрібно було узгодити навчальні
програми вишів-партнерів, подбати про низку організаційних
моментів), то тепер — а нині в
Німеччині навчається друга група
магістрантів — простіше, механізм співпраці відлагодженіший.
Тож професори Ігор Тревого, Василь Савчук закликали присутніх
на врученні дипломів магістрантів

| Світлина Ірини Шутки

Н

едавно в Інституті геодезії Львівської політехніки випускникам
програми подвійних дипломів, які впродовж року навчались
у Вищій школі Нойбранденбурга (Університет прикладних
наук), вручили німецькі дипломи. Подвійний, український та
іноземний, диплом — це і запорука високого професійного рівня
та конкурентоспроможності молодих фахівців (на міжнародному
ринку праці також), і можливість для розвитку Львівської
геодезичної школи.

першого року навчання ІГДГ не боятись — і зголошуватись до академічної мобільності: рівень їхньої
професійної підготовки — високий
і цілком достатній для участі у програмі (німецькі колеги-викладачі,
котрі працюють із політехніками,
теж задоволені співпрацею). Шанси навчатись у Нойбранденбурзі
мають ті, хто є відмінником, знає
мови (крім англійської, заохочується німецька, бо надалі у німецькому
виші-партнері мають намір викладати саме нею); зрештою, до серпня
2017-го, коли до Німеччини їхатиме
наступна група студентів, час підтягнути свій мовний рівень ще є.
Ірина ШУТКА

можливості

Місце розумних і активних — на „Завтра.UA“

Я

кщо Ви — розумна, всебічно розвинена людина, якій не байдужа
доля суспільства і яка хоче й готова щось робити для його розвитку,
то Вам треба на „Завтра.UA“ — заявку слід подати до 30 листопада.
Недавно у Львівській політехніці відбулася презентація Конкурсу —
2016/17 Стипендіальної програми „Завтра.UA“, а також тренінг „Як стати
майстром переконання: практика ведення переговорів“.

Загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді „Завтра.UA“ Фонду Віктора Пінчука, націлена на
формування й зміцнення
інтелектуальної та ділової еліти країни, існує по-

над 10 років, за цей час її
стипендіатами стало 2400
осіб. Марія Черняєва, учасниця профспілкового руху
Запоріжжя й у минулому
стипендіатка „Завтра.UA“,
розповіла львівським політехнікам (Політехніка, до

речі, є вишем-партнером
програми) про актуальний
конкурс.
Для кого. Треба бути
студентом денної форми навчання 3 – 6 курсів
вишів IV рівня акредитації. Мати наукові напра-

цювання, реалізовувати
дослідження. Бути активним у соціальному, громадському житті. Чудово,
якщо, скажімо, є досвід
волонтерської діяльності
чи ідеї щодо соціального
підприємництва.
Що треба. Крім заявки
на участь у конкурсі, потрібно також подати виклад суті свого наукового
дослідження, обґрунтувати його важливість й актуальність. Плюс — відгук наукового керівника,
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рекомендаційний і мотиваційний листи, копії документів, що засвідчують
вашу наукову й соціальну активність (патенти
тощо). Все це до 30 листопада треба завантажити
на веб-сайті http://zavtra.
in.ua/ — і чекати на оцінку
(максимум 80 балів). Якщо
вас відберуть, готуйтесь
у березні-квітні 2017-го

їхати до Києва — і на представників Фонду й експертів справляти враження
своїм особистісним потенціалом, вмінням працювати в команді тощо.
Під час цього — третього
— туру Марія Черняєва
радить „бути собою, природним“, намагатись не
перетягувати на себе всю
роботу групи, водночас і
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не бути пасивним. Результати конкурсу оголосять у
травні наступного року.
Що отримаєш. Крім
щомісячної стипендії у
розмірі 1677 грн. упродовж
року, це також можливість
реалізувати проект і долучатися до заходів Фонду
В.Пінчука, стажуватись у
Фонді, Pinchuk Art Centre,
YES (Ялтинська європей-
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ська стратегія), а також —
почути відомих спікерів,
поспілкуватись із ними (у
минулому це, до прикладу, були Шимон Перес, Біл
Клінтон, Святослав Вакарчук). Найцінніше ж, що,
за словами стипендіатів,
дає „Завтра.UA“ — досвід,
нові знання і знайомства,
плюс до резюме.
Ірина ШУТКА

шляхом проб

Тиша в аудиторії… Суд іде!
В
Інституті права та психології Львівської політехніки 10
листопада відбувся суд — не лякайтесь, не справжній, а — судові
дебати з цивільного права та процесу за участю студентів. Це для
них — добра нагода перевірити свої знання й ораторські вміння,
а, перемігши, отримати право стажуватись у юридичній компанії,
а також представити виш на дебатах всеукраїнського рівня

| Світлина Ірини Шутки

На участь у дебатах, максимально наближених до справжнього судового засідання, зголосилось шість
команд — студенти 3 – 4 курсів. Завдяки жеребкуванню визначили, яка
команда з якою зійдеться на суді та в
якій ролі (позивача чи відповідача).
Далі отримали фабулу (громадянин
звернувся до суду з позовами із вимогою розірвати договір банківського вкладу та стягнути за ним певні
грошові кошти, а також — щодо
визнання дій Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб незаконними
й отримання відповідного відшкодування). Відтак майбутні правники мали кілька днів на підготовку:
вникнути у суть справи, вибудувати
відповідну, залежно від ролі, лінію

(„нападу“ чи „захисту“), все законодавчо обґрунтувати. На цьому етапі
можна було звернутися до викладачів за порадою. На дебатах сторони
мали викласти свої позиції, надаючи документи суддівській колегії,
залучаючи свідків, ставлячи візаві
запитання.
Це були вже треті судові дебати в
ІННП. Традицію започаткував асистент кафедри цивільного права та
процесу Політехніки Тарас Бачинський (який і вів дебати). Ідея з’явилася минулого року, коли політехніків
запросили до участі у Всеукраїнських
судових дебатах ім. С.Дністрянського
в ЛНУ ім. І.Франка. Тож представники ІНПП вирішили підготуватися до
масштабного правничого протисто-

яння, на якому, до речі, з 18-ти команд посіли 2-ге місце.
— Можливо, цього разу є не так
багато команд, якби хотілось, але і
їхні шанси на перемогу — відповідно зростають. Навіщо дебати? Аби
студентам було цікавіше вчитися: на
лекціях, семінарах вони мають справу з теорією, а дебати є спробою максимально відтворити умови реального судового засідання. Для студентів
це нагода проявити себе, зрозуміти,
що вони знають, а чого не знають, і
над чим їм ще треба працювати, —
каже завідувач кафедри ЦПП Ігор
Паньонко.
Доки одні студенти — учасники
дебатів — практикуються (і для декого це вже не перші дебати), інші
теж вчаться, спостерігаючи за процесом. Третьокурсники з команди
„Феміда“ Олена Лантратова, Вікторія Кіндзерська (роль позивача) та
Микола Клисяк (свідок) залишилися
не дуже задоволені собою: кажуть,
було замало часу на підготовку, а на
самих дебатах розхвилювались — і
не використали власних напрацювань… Роботу команд оцінювали
викладачі: найкраще впорались „Законодавці“ — Анжеліка Стережило
й Соломія Шах, які вкінці листопада
й представлять Політехніку на ХV
дебатах ім. С.Дністрянського; друге
місце посіла команда ADVISABILITY
(Йоанна Мацевич, Галина Чапля),
третє — BARTАNDEM (Мар’яна Барабаш, Михайло Занько). Переможці
отримали дипломи, учасники — сертифікати, також були відзнаки в різних номінаціях, як-ось „Найкращий
оратор“, „Найкращий свідок“.
Ірина ШУТКА
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з перших уст

Про зміни у підготовці науковопедагогічних і наукових кадрів

Л

ьвівська політехніка відтепер готує здобувачів вищої освіти
ступенів доктора філософії та доктора наук. Про зміни у
підготовці науково-педагогічних і наукових кадрів, завдання
і проблеми говоримо із очільником відділу докторантури та
аспірантури Оленою Мукан.

Олена Василівна очолює відділ
неповний рік. Часу на „входження“ у
справи в нового керівника практично
не було: Постанова Кабміну „Порядок
підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)“ вимагала конкретної
і негайної роботи.
— Вступну кампанію ми провели
вже за новими правилами, врегульованими „Порядком…“ , — говорить Олена Василівна — Тож нині маємо дві категорії докторантів і аспірантів: ті, хто
вступив до 23 березня 2016 року (на них
розповсюджуються правила, визначені
Постановою від 1999 року „Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів“
і вони продовжують навчання за „старими“ науковими спеціальностями) і
вступники 2016 року, які навчаються за
новими спеціальностями. Якщо раніше
ліцензію на підготовку аспірантів законодавчо не вимагали, то тепер освітня
діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні підлягає ліцензуванню.
Щоб підготуватися до вступної кампанії й вчасно отримати державне замовлення за конкретними спеціальностями, ми змушені були працювати майже цілодобово. Складність полягала в
тому, що за дуже короткий час необхідно було проаналізувати кардинально оновлену нормативно-законодавчу
базу та у відповідності до нових вимог
презентабельно подати Міністерству
відомості про дотримання Львівською
політехнікою вимог Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності на
третьому (освітньо-науковому) рівні. Власне, завдяки значним зусиллям
наших працівників маємо нині 54 ліцензовані спеціальності і є лідерами
серед університетів України. Цей перелік можемо, за потреби, збільшувати. Правда, цього року мали значно
менший обсяг державного замовлення, ніж у попередні роки: за державним замовленням у нас навчається 49
аспірантів, і 25 осіб — на комерційній
формі навчання.

— То ж які саме зміни у вступній кампанії та у навчанні?
— Тепер замість трьох іспитів
вступники складатимуть два (зі спеціальності та іноземної мови). Ще одна
відмінність — вступна кампанія проходить у липні — серпні. Є зміни також і
у формуванні державного замовлення
аспірантів. Якщо раніше ми отримували державні місця як для очного, так і
заочного навчання, то тепер тільки для
очної (денної і вечірньої) форми навчання. Цього року маємо аспірантів
очної форми навчання тільки за рахунок державного замовлення, комерційників — лише заочників. Оновлено й
освітню складову: всі аспіранти мають
розроблені (разом із науковим керівником) і затверджені (упродовж двох
місяців після зарахування на навчання)
індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани наукової роботи (результатом якої має бути захист дисертації). Серед дисциплін для вивчення
є обов’язкові, вибіркові та вільного
вибору (аспірант може з допомогою
наукового керівника вибрати будь-яку
дисципліну, яку читають у Львівській
політехніці на будь-якому з рівнів підготовки, котра допоможе у написанні
кандидатської дисертації).
— Чи відбулися зміни в термінах навчання?
— Так. Раніше очна форма передбачала три роки навчання, заочна
— чотири, а з 2016 року очне і заочне
навчання — чотирирічне. От тільки освітня складова триває з окремих
спеціальностей півтора року, з деяких
— два. До прикладу, технічні спеціальності мають стислий термін вивчення
теорії, бо часом проведення дослідів
вимагає присутності аспіранта в лабораторії впродовж 8 годин і він не може
переривати дослід через пари. Деякі
спеціальності передбачають поєднання часу на навчання і наукову роботу.
— А як із відвідуванням пар?
— Передбачено, що аспірант будьякої форми навчання зобов’язаний відвідувати аудиторні заняття і проходити
всі форми поточного та підсумкового

контролю. Варто зазначити, що тепер
відчутно побільшало дисциплін. Для
зручності аспірантів графік пар розміщено на нашому сайті. Тепер вони, як і
студенти, мають залікові книжки, а наприкінці семестру складатимуть іспити
та заліки, що передбачені індивідуальним навчальним планом.
— Які позитивні і негативні сторони
нинішніх новацій?
— Добре, що університет має право самоврядності та може вирішувати
багато завдань самостійно. Проте, є ще
багато питань, які потребують доопрацювання нормативної бази. Зокрема,
тепер над докторською дисертацією
можна працювати, вступивши до докторантури або ж самостійно. Необхідна додаткова конкретизація процедури
самостійної підготовки докторської
дисертації (хто затверджує тему, чи має
бути в такої особи науковий консультант, чи є потреба такому науковцю
прикріплюватися до певної установи).
Зустрілися також з проблемою й під час
організування сесії для аспірантів заочної форми навчання. Вони зобов’язані відвідувати пари, але чи маємо право
робити їм виклик на сесію і чи можуть
аспіранти взяти оплачувану відпустку?
Законодавство не дає на це питання однозначної відповіді. Наразі все залежить від доброї волі керівника підприємства чи власника фірми: відпустить
чи не відпустить на сесію, оплатить
цей час чи ні. Дуже сподіваємося, що
наші пропозиції щодо удосконалення
„Порядку…“, які надсилаємо до Міністерства, будуть враховані та передані
до Кабінету Міністрів.
— Як сприйняли новизну аспіранти і
докторанти?
— Будь-які зміни насторожують
та формують багато запитань, тому
ми (проректор з наукової роботи Наталія Чухрай, начальник НДЧ Лілія
Жук і я) на початку навчального року
організували зустріч з докторантами і
аспірантами цьогорічного вступу. Розповіли їм про зміни в нормативно-законодавчому полі, вимоги до майбутніх
докторів філософії та докторів наук,
націлили їх на конкретний результат.
У своїй роботі намагаємося налагодити
з докторантами та аспірантами плідну
співпрацю.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!

Відзнаки для політехніків

Д

о Всесвітнього дня науки, який відзначається 10 листопада,
українські науковці — а серед них і львівські політехніки —
отримали низку відзнак.
Академічну стипендію Президента України отримуватиме аспірантка Політехніки Діана Катрук і
у І семестрі 2016/17 н.р. — 12 студентів: Анна Карпович, Марія Куян,
Василь Строїч, Василь Поп, Назар
Сидор, Наталія Дзядик, Наталія
Крвавич, Богдан Дмитрик, Артем
Тіхоміров і Руслана Чайківська, а
також Дмитро Углик (Львівський
техніко-економічний коледж), Артур Борікун (Хмельницький політехнічний коледж). Маємо 7 студентів-стипендіатів ВРУ: Олена
Пастернак, Ірина Вітко, Марія Крижановська, Олександр Курилишин,

а також Андрій Зелінський, Ірина
Нагуляк й Ірина Ніколенко із коледжів Політехніки.
ЛОДА і ЛОР призначили обласні премії для працівників наукових
установ НАН України та вишів ІІІ
– ІV рівнів акредитації у 2016 році.
Серед відомих досвідчених учених
— завідувачі кафедр Політехніки,
професори Іван Григорчак і Богдан
Кіндрацький. У переліку 88 відзначених молодих учених і спеціалістів: Володимир Верба (ІБІД), Володимир Гурей (ІІМТ), Христина Данилків (ІНЕМ), Леся Дорош (ІГСН),
Іван Ізонін (ІКНІ), Тарас Максимюк

(ІТРЕ), Роман Мних (ІХХТ), Володимир Нікулішин (ІГДГ), Наталія
Петришин (ІНЕМ), Віталій Роман
(ІЕСК), Оксана Химич (ІНЕМ), Юрій
Яцук (ІКТА).
А ось Львівська міськрада з нагоди відзначення 200-річчя Політехніки ухвалила рішення про надання стипендій талановим активним
студентам вишу: наступного року 10
осіб упродовж року отримуватимуть
по 2 тис. грн. на місяць (за рахунок
коштів міського бюджету). Перелік
кандидатур на призначення стипендій подає ректорат Політехніки, а
затверджує — управління освіти департаменту гуманітарної політики
ЛМР, до 10 лютого 2017-го.
За матеріалами інформагенцій, ЛОДА

до ювілею

Бухгалтерська дисципліна — давня

Н

а кафедрі бухгалтерського обліку та аналізу відбувся круглий
стіл „200-літня історія викладання бухгалтерської справи у
Львівській політехніці“.

Причиною заходу стало те, що
завідувач кафедри Ігор Яремко ініціював та організував наукові пошуки
документального підтвердження про
викладання бухгалтерської науки у
Львівській політехніці. Виявляється,
ця дисципліна була у навчальному
розкладі з перших років заснування
Реальної школи 1816 року.
Цікаво, що при викладанні бухгалтерської справи завжди домінував
методичний підхід, завдання якого
— розкрити будову бухгалтерського
обліку, його методи та інструменти. Також акцентували на елементах
цільового підходу, який остаточно
сформувався наприкінці ХХ ст. і передбачав ведення обліку для конкретних груп користувачів.
У різні часи і для різних спеціальностей бухгалтерію викладали на таких дисциплінах: бухгалтерія і засади
будівництва, подвійна бухгалтерія,
бухгалтерський облік, облік та касові
операції на залізниці, рахівництво і
баланс тощо. Теоретичні курси були

поряд із практичними — зокрема семінар з економіки у сільському господарстві; наука практичного ведення
рахункових книг, торгівельної кореспонденції, а також праці у конторах;
рахунково-адміністративна практика;
семінар із виробничої калькуляції;
приписи про споживчі податки тощо.
Викладачі повинні були мати ліцензію чи відповідний диплом, володіти певними навиками. Саме тому
навчали бухгалтерської справи провідні фахівці, серед яких — викладачі Львівського університету та Нормальної школи. Викладали цю науку
і відомі тоді особистості — секретар
сенату Львівського університету
Стефан Козьма, декан рільничо-лісового факультету Політехніки, голова
Польського економічного товариства
у Львові, засновник і редактор економічного часопису Леопольд Каро.
Троє викладачів у різні часи були ректорами Політехніки — це Густав Бізанц, Стефан Павлік та Антоній Верещинський.

— На сьогодні студенти Політехніки вивчають історію обліку,
аналізу та аудиту. Отож, найновіші
дослідження надають можливість поглибити опанування цієї дисципліни.
Можна стверджувати, що в Україні
немає навчального закладу, який має
таку тривалу історію викладання бухгалтерської справи, — каже завідувач
кафедри бухгалтерського обліку та
аналізу Ігор Яремко.
Професор Анатолій Загородній
охарактеризував викладання бухгалтерських дисциплін у радянський період, концептуально-методологічні
засади і функціональне спрямування
сучасних дисциплін, рівень зіставності їхнього змісту з аналогічними
дисциплінами попередніх періодів.
У круглому столі взяли участь завідувачі і професори кафедр обліку,
аналізу та аудиту львівських вишів
— Франкового університету, Торгово-економічного, Лісотехнічного та
Аграрного університетів, Інституту
банківської справи, Інституту економіки і туризму, Академії друкарства,
а також директор і завідувачі кафедр
ІНЕМ Політехніки.
Ірина МАРТИН
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Слово про вченого і педагога
15 листопада 2016
року виповнилося
100 років з дня народження Бенціона
Йосиповича Швецького (15.11.1916
– 03.02.1991) — відомого вченого,
професора, доктора
технічних наук, в
1958 – 1984 роках завідувача кафедр автоматики і телемеханіки та електронних
обчислювальних
машин (ЕОМ) Львівської політехніки,
в 1957 – 1986 роках — наукового
керівника НДКІ ЕЛВІТ. Сьогодні
наша розповідь про цю непересічну людину, талановитого вченого
і педагога, відомого організатора
і керівника науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт,
чий особистий внесок у розвиток
університетської школи приладобудування й вимірювальної техніки
та здобутки Львівської політехніки
в рік її 200-річчя заслуговує на пошану і пам’ять академічної спільноти, його учнів і послідовників, тих,
хто багато років працював поруч.
Бенціон Йосипович Швецький
народився 15 листопада 1916 р. в
м. Олевську Житомирської області. Середню освіту здобув у Житомирському гірничому технікумі.
Вищу освіту розпочав 1938 року
в Київському інституті кіноінженерів, який 1941 року був евакуйований до Ташкента, де тоді був
і Київський політехнічний інститут, який під час війни ввійшов до
складу Середньоазійського індустріального інституту. Там Бенціон Швецький вчився до 1944 року,
а 1945-го повернувся до Києва, де
закінчив радіотехнічний факультет КПІ. В інституті поєднував
навчання з практичною інженерною роботою, працюючи техніком
на спецвиробництві. Дальша життєва доля, наукова і педагогічна
діяльність Бенціона Йосиповича
пов’язані зі Львівським політехнічним інститутом, у стінах якого він працював усе своє життя. В
листопаді 1945 року він приїхав до
Львова і вже з 1 грудня його при-

йняли на роботу в
науково-дослідний
сектор на посаду
старшого інженера,
начальника експериментальної лабораторії.
До слова з жовтня
1944 року в інституті вже працювали
40-річний доктор
технічних наук,
професор Олександр Харкевич та
37-річний кандидат
технічних наук, професор Костянтин
Карандєєв. Бенціон Йосипович
згадував: „Я отримав завдання від
професора О. Харкевича — розробити комплекс гідроакустичної
вимірювальної апаратури. Тоді ми
створили експериментальну лабораторію № 1 з шести осіб: інженерів, монтажників, механіків. Умов
для початку робіт у нас фактично
не було: ні приміщень, ні обладнання, ні матеріалів. І повний дефіцит грошей. Згодом із частини
відгородженої кімнати в головному корпусі інституту ми перейшли
в дві кімнати. Колектив поповнився. У підвалі отримали і обладнали невелику майстерню зі старим
відремонтованим токарним верстатом. Матеріали і радіодеталі
добували з трофейного німецького обладнання, яке отримували у
Львові зі спеціальних складів. І все
таки завдяки самовідданій праці
піонерів нам вдалося вижити“.
Професорів О. Харкевича та
К. Карандєєва Бенціон Йосипович
вважав своїми вчителями і завжди
згадував про них з великою повагою і вдячністю.
Невелика експериментальна лабораторія завдяки його неабияким
організаторським здібностям виросла згодом до науково-дослідного відділу електронного вимірювального приладобудування
(ВЕВП), особливого конструкторського бюро електронної вимірювальної та обчислювальної техніки
та науково-дослідного конструкторського інституту електронної
вимірювальної та обчислювальної
техніки, науковим керівником яких

він був близько 30 років — до 1986
року, тобто майже до кінця життя.
Викладацьку діяльність в інституті Бенціон Йосипович розпочав
у 1948 році з курсів лекцій „Радіовимірювання“ та „Електронні і
іонні пристрої“. 1951 року захистив
кандидатську дисертацію з теорії
вимірювальних мостів змінного струму. Від 1958-го до 1963-го
завідував кафедрою автоматики і
телемеханіки, а від 1963-го до 1984
року очолював кафедру електронних обчислювальних машин, яка
відома в Україні і поза її межами
своїми численними випускниками і
науковими здобутками високопрофесійного колективу викладачів.
Від часу першого випуску у
грудні 1964 року і першого випуску інженерів для зарубіжжя у 1966
році кафедра ЕОМ підготувала понад 4000 інженерів як для України,
так і для 62-х країн світу. Кафедра
відіграла і відіграє досі значну роль
у ІТ-галузі Львова й Галичини, забезпечуючи якісну підготовку фахівців з комп’ютерної техніки та
комп’ютерних технологій.
Організаторський хист Бенціона Йосиповича поєднувався з рідкісною здібністю наукового передбачення. Коли 1954 року з’явилися
перші повідомлення про закордонні цифрові вимірювальні прилади
на електромагнітних елементах,
Бенціон Йосипович провістив майбутнє електронним приладам.
Одним з перших у вітчизняній
науці він розгорнув у Львівській
політехніці широку програму робіт з дослідження і проектування
електронних цифрових вимірювальних приладів. Згодом в НДС-1
розробили та 1961 року впровадили у виробництво перший в країні
серійний електронний цифровий
вольтметр В7-8. Орієнтація на серійні розробки — це також заслуга
Бенціона Швецького. Приладобудівні підприємства Львівського
регіону освоїли в серійному виробництві понад 15 електронних
вимірювальних приладів високої
якості. Теорії і техніці цифрових
вимірювальних приладів присвячені численні статті та монографії
вченого, опубліковані в країні та за
її межами. Цей напрям склав осно-

ч. 34 [2954]
17 — 23 листопада 2016

АЛЬМА-МАТЕР

9

ву його докторської дисертації
(1964 р.). Під керівництвом
Б. Швецького на кафедрі ЕОМ
і в колективі НДКІ ЕЛВІТ розвинуто напрями дослідження
принципів проектування спеціалізованої обчислювальної
техніки, пристроїв цифрової
обробки сигналів, завадостійкого кодування, спектрального
аналізу та інші, захищено понад 28 кандидатських та кілька
докторських дисертацій.
За сім десятиліть самовідданої творчої праці колектив
НДКІ ЕЛВІТ створив унікальні та серійні зразки більш як
600 приладів і систем, зробив
вагомий внесок у розвиток вітчизняного приладобудування,
в успішне виконання важливих
науково-технічних програм
державного рівня, у розвиток SSО. Харкевич, К. Карандеєв, Б. Швецький, К. Кравченко в експериментальній
багатьох приладобудівних під- лабораторії №1 (1947 р.)
приємств Львова і Львівщини.
За роки існування школу наукового ровым отсчетом“, „Электронные практичним втіленням його наукоприладобудування в НДКІ ЕЛВІТ цифровые приборы“.
вої і життєвої школи, яку гідно пропройшли численні наукові співБагаторічну невтомну працю довжують його учні і послідовники;
робітники, студенти, викладачі, Бенціона Швецького відзначено закладення у Львівській політехніці
інженери і спеціалісти, висококва- багатьма державними нагородами ще в 60-х роках минулого століття
ліфіковані робітники. Багато при- СРСР й України, серед яких орден основ для створення університету
ладів і систем тут створено вперше Трудового Червоного прапора, ме- дослідницького типу (наукові дов країні. Вони мали рекордні пара- даль „За трудову звитягу“, Почесна слідження — навчання — впроваметри на світовому рівні. Висока грамота Президії Верховної ради дження результатів наукових досліякість виробів і репутація надійно- УРСР, Державна премія в галузі нау- джень на рівні програм державного
го партнера створили НДКІ ЕЛВІТ ки і техніки. Та, можливо, найбіль- значення).
заслужений авторитет у країні. На- шою його нагородою і найвидатніукова спадщина Б. Швецького ста- шою справою життя було створення
Анатолій МЕЛЬНИК,
новить понад 200 праць, серед яких творчих колективів кафедр автомазавідувач кафедри ЕОМ;
відомі монографії: „Электронные тики і телемеханіки, а згодом ЕОМ
Віктор ТКАЧЕНКО,
измерительные приборы с циф- та колективу НДКІ ЕЛВІТ, які стали
директор НДКІ ЕЛВІТ

нові засоби навчання

Лекція у віршах

В

Інституті права та психології для студентів-правників І курсу
у рамках викладання навчальної дисципліни „Історія держави
і права“ провели унікальну лекцію на тему „Держава і право в
період Козацької України“.

Винятковість полягала у тому,
що її прочитав у віршованій формі
відомий журналіст — доктор філологічних наук, професор кафедри
ЖЗМК Зіновій Васильович Партико. Лекція ґрунтувалася на основі
ексклюзивного видання Валентина
Северинюка „Козацька „Іліада“.

Композиційно лекція складалася із „Зачину“, чотирьох частин
(Роздоріжжя, Січ, Пробудження, Сагайдачний; Передгроззя,
Хмельницький, Переяслав; Руїна, Мазепа, Полтава, Конституція; Зашморг, Колії, Калнишевський, Перекотиполе) та епілогу

„Нащадки“. У лекції використано
багатий український фольклорний матеріал — народні пісні,
думи, балади, прислів’я, приказки, які органічно вплетено у канву віршованого тексту; згадано
імена понад 400 діячів української та багатьох інших культур;
наведено цитати з десятків літературних і документальних джерел.
Тарас ГАРАСИМІВ,
заступник директора —
декан повної вищої освіти ІНПП,
доктор юридичних наук,
професор,
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результати опитування

Змінюємо бібліотеку разом
В
ід 21 до 29 вересня в Науково-технічній бібліотеці Національного
університету „Львівська політехніка“ в рамках заходу „Ніч в
бібліотеці“ відбувалася акція — стендове опитування „Змінюємо
бібліотеку разом“, у ході якої користувачі бібліотеки залишали
свої пропозиції та побажання на плакатах, розміщених у корпусах
бібліотеки.

Після закінчення акції „Змінюємо бібліотеку
разом“ зроблено спробу
проаналізувати написи
на плакатах. Кожен напис
сформульовано у фразу
— „гасло“. Під час аналізу
не бралися до уваги флуд
(беззмістовні і неадекватні написи), малюнки, і
написи, що не стосувалися
роботи бібліотеки.
Звісна річ, що ця інфографіка не відображає повної картини потреб користувачів, тому
докладніше розглянемо
кожну категорію, виходячи з контексту написів на плакатах.
Технології. Найбільш помітними на
плакатах були посилання на персональні
профілі в соціальній
мережі Instagram (43
згадки). І хоча вони не
мають жодного стосунку
до роботи бібліотеки, це
свідчить про популярність
і потенціал цього сервісу
як засобу комунікації. Наступним за популярністю
гаслом є Wi-fi (35 згадок).
Більшість користувачів
пропонували впровадити
доступ до мережі без паролю. Студенти, які багато працюють за комп’ютером, потребували розеток
(12 згадок) і ноутбуків/
комп’ютерів (6).
Комфорт. Головним
акцентом у цій категорії
є зручність та ергономічність меблів, про що користувачі згадали 18 разів
(їх написи узагальнено в
гасло „Меблі/подушки“).

Чимало написів-прохань
про ліфт (14). Цікавим і
кумедним є бачення студентів про бібліотеку як
місце для сну (9 згадок).
По 6 згадок на плакатах
належать до гасел „Комфорта“ і „Відпочинок“.
Значно рідше згадувалися такі життєво-важливі
речі, як тепло, черги, open
space, приміщення / ре-

коштовний“, оскільки це
одна з переваг бібліотеки,
яку, зважаючи на кількість
згадок (2), користувачі не
усвідомлюють.

монт, туалет, освітлення,
кондиціонер.

троє. Цікавим є те, що
студенти про бібліотеку в
контексті пар згадали 9 разів, однак вісім з них — як
про місце, де можна пари
прогуляти. Лише семеро в
своїх написах згадали слово навчання.

Їжа/Напої. Найчастіше з гасел цієї категорії
студенти згадували про
їжу а також напої: чай,
кава і вода (20 разів).
Бібліотека. Написи, що
стосуються бібліотеки, її
відділів та обслуговування, за кількістю опинилися
на четвертому місці. Найчастіше в цій категорії згадувався персонал (19 разів). Баланс позитивних/
негативних написів приблизно рівний. Про відділи
бібліотеки загалом згадали
11 разів. Решта гасел вживалися по 1 – 2 рази, хоча
слід виділити гасло „Без-

Навчання. У цій категорії переважає гасло
„Книги“, яке згадали 18
разів. А про те, щоб була
можливість взяти книги
додому домагалося лише

Атмосфера. Попри
всі новомодні уявлення
про бібліотеку, з плакатів
можна зробити висновок,
що в користувачів бібліотека асоціюється з тишею
(8 згадок), спокоєм (7) і затишком (3). Як місце проведення часу бібліотеку
розглядають шестеро користувачів.
Розвиток. Найчастіше
в цій категорії згадувалося

гасло „Знання“ (11 разів).
Решта гасел згадувалися 1
– 2 рази, з них слід виділити слово „Коворкінг“, яке
згадалося лише один раз,
що знову ж свідчить про
старомодні уявлення про
бібліотеку в користувачів.
Емоції. Певна частина написів стосувалась
абстрактних понять, які
умовно можна класифікувати як емоції. Найчастіше згадувалися на плакатах любов (8) і мир (3).
Дозвілля і спілкування. Деякі користувачі
розглядають бібліотеку
як місце для дозвілля,
спілкування і навіть
романтики. Так, гасло
„Гарні хлопці/дівчата“
вдалося сформулювати
6 разів, гасло „Знайомства“ — тричі, гасло
„Побачення“ — 2 рази.
Ще двічі було згадано
про комп’ютерну гру
Dota 2.
Найбільш згадувані
гасла (більше 5 разів)
відображено в інфографіці „Гасла“.
Отже, згідно написів на плакатах, найбільш
критичною проблемою
на сьогодні є проблема
комфорту та технологій.
Окрім інфраструктури
бібліотеки дискомфорт
студентам створюють
складнощі доступу до інтернету. Також варто зауважити, що для користувачів більш пріоритетним
є „продукт“, а не обслуговування, позаяк перші три
категорії відображають
конкретні послуги і побажання, і лиш на четвертому місці – власне бібліотека як установа.
Петро ХОМА,
бібліотекар Науково-технічної бібліотеки
Львівської політехніки
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те, що єднає

Українська мова у світі

В

| Світлина Катерини Гречин

актовій залі головного корпусу Львівської політехніки
9 – 10 листопада відбулася IV Міжнародна науково-практична
конференція „Українська мова у світі“, приурочена Дню української
писемності та мови.

Ініціатор її проведення
— МІОК. Співорганізатори
— МОН України, Львівська
політехніка, Підкомітет з
питань регіонального та
транскордонного співробітництва між Україною та
країнами ЄС Комітету ВР
України з питань європейської інтеграції, кафедра
польської мови як іноземної Ягеллонського університету, Світова координаційна виховно-освітня рада
СКУ та НТШ з Нью-Йорка.
У роботі конференції
взяло участь 110 учасників
з 12 країн світу та України,
серед яких — 44 кандидати наук і 10 докторів наук.
Як відзначила директор
МІОКу Ірина Ключковська,
питання української мови
у світі треба розглядати, з
одного боку, як іміджевий
чинник зовнішньої політики України, з іншого —
українську мову як іноземну, „що сприяє збереженню
національної ідентичності
у середовищі української
діаспори“. Власне, МІОК
став першою ластівкою у
підготовці підручників,
посібників і порталу з вивчення української мови.
Нині вже можна говорити й
про успіхи: вперше в історії
українського парламенту

відбулися комітетські слухання з питань української
мови як іноземної; в МОН
України створено робочу
групу для розробки стандартів української мови.
Відкриваючи конференцію, ректор Львівської політехніки професор Юрій
Бобало сказав, що ця конференція, яка проходить
напередодні святкування
200-ліття альма-матер —
„один із важливих напрямів роботи університету
останніх 10 – 15 років“.
Юрій Ярославович підкреслив, що „збільшення
ареалу функціонування
української мови у світі
поширюється в основному
через українську діаспору та завдяки створенню
українознавчих освітніх
осередків, одним із яких є
МІОК“: „Мова єднає тих,
хто хоче пізнавати Україну
і гідно представляти нашу
державу на світовій арені.
Ми творимо історію, творимо ставлення українців
до української мови“.
З вітальним словом перед присутніми виступили
голова Пасторально-місійного відділу УГКЦ, єпископ-помічник Київської
архиєпархії владика Йосиф
Мілян, народний депутат

Верховної Ради України
Оксана Юринець, начальник Управління з питань
закордонного українства
та етноконфесійного діалогу Лариса Дір, почесний
консул Канади в Україні,
голова Світової координаційної виховно-освітньої ради при СКУ Оксана
Винницька.
Міністр освіти і науки
України Лілія Гриневич,
яка через відрядження за
кордон не змогла взяти
участь у конференції, надіслала вітального листа.
Вона, зокрема, відзначила, що питання підтримки
українського шкільництва
за кордоном стоїть на контролі в МОН і є одним із
напрямів діяльності міністерства, а реформування
освітніх закладів України
стосується й освітніх закладів за межами держави.
В полі зору міністерства
— й сертифікація знань з
української мови як іноземної, саме тому затверджено
план заходів щодо підтримки і розвитку українського
шкільництва за кордоном
на 2016 – 2020 роки.
Учасники конференції
переглянули прем’єрний
показ відеоролика „Лис
Микита з цілого світу“ (з

нагоди 160-річчя від дня
народження Івана Франка).
Над його створенням МІОК
працював упродовж 2016
року. У відеоролику кримсько-татарська співачка
Джамала та українські діти
з 33 країн світу декламують
поему Івана Франка „Лис
Микита“.
Під час пленарного засідання з доповідями виступили професор кафедри
польської мови як іноземної Ягеллонського університету Владислав Мьодунка, лектор української мови
Департаменту славістики
Колумбійського університету в Нью-Йорку Юрій
Шевчук, мовний експерт
Римського університету
„Ла Сап’єнца“, викладач
україністики при Департаменті європейських, американських та інтеркультурних досліджень Олена
Пономарева та викладач
кафедри слов’янської філології Кембриджського
університету, старший викладач Школи слов’янських
та східноєвропейських
студій Університетського
коледжу Лондона Марта
Єнкала.
Конференція продовжила роботу у формі
круглих столів, майстер
класів, презентацій нових
навчальних видань з української мови як іноземної.
Учасники ознайомилися з
виставкою Центрального
державного архіву зарубіжної україніки „Ми — діти
твої, Україно!“.
Після обговорень та
дискусій ухвалили: звернутися із напрацьованими
пропозиціями до українського парламенту, Кабінету Міністрів і МОН України. Копії Ухвали також надішлють усім зацікавленим
державним і громадським
установам України.
Катерина ГРЕЧИН
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день української мови

Молодь стала на захист рідного слова
День української писемності та мови, 9
листопада, Львівське обласне об’єднання
Всеукраїнського товариства „Просвіта“ імені Тараса
Шевченка організувало два заходи для учнівської
та студентської молоді — виставку просвітницької
книги ХІХ –ХХ ст. „Мандрівка крізь віки“ та флешмоб
„Повернімо Львову українську мову!“.

Як зазначили організатори акцій, головна мета —
привернути увагу до стану
української мови, зокрема
в інформаційному просторі, а також проти заміни у
Львові україномовних вивісок іноземними.
У Музеї мистецтва давньої української книги просвітяни говорили про проблематику сучасного українського книговидання,
зокрема чимало уваги приділили збереженню української друкованої книжки.
В рамках обговорення відбулася також презентація

творів Романа Іваничука,
які представив поет і видавець Василь Габор.
— Для мене постать
Романа Іваничука особлива. Він мене, закарпатця,
зачарував своїми творами,
де описував магію Львова.
Саме через його романи я
полюбив це місто, — розповів свою історію знайомства з творчістю великого
письменника Василь Габор.
Не менш масштабним
був молодіжний флешмоб,
який ініціювали просвітяни
нашого міста, а студентська
молодь активно підтрима-
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У

ла та взяла участь —„Повернімо Львову українську
мову!“. Більшість учасників
акції — студенти Української академії друкарства.
Біля входу до міської
ради спудеї розгорнули плакати і скандували: „Мова єднає націю“,
„Мова — держави основа“,
„Українська мова — наш
вибір“, „Повернімо Льво-

ву українську мову“, „Хто
суржик вживає — рідну
мову зневажає“, „Єдина
мова — єдина Україна“ та
ін. В такий спосіб молодь
прагнула привернути увагу громади до поширення
чужоземних мов, зокрема
в назвах різноманітних закладів Львова.
Наталія ПАВЛИШИН

Радіодиктант Національної єдності

П
| Світлина Ірини Шутки

олітехніки, як і кожен охочий в Україні і поза її межами, мали
можливість перевірити свої знання рідної мови, написавши
радіодиктант Національної єдності.

Кожен охочий міг прийти 9 листопада на 11.30 до студентської бібліотеки університету — і написати
диктант „Україна на зламі тисячоліть“, який у прямому ефірі озвучив
доцент Київського університету
ім. Б. Грінченка Олександр Авраменко. Зацікавлених було небагато: з два
десятки осіб, в основному працівни-

ки НТБ Політехніки. А,
скажімо, першокурсниця Євгенія Подурян з
ІННП прийшла на захід, бо „це цікаво“ і їй
здається, що „диктант
єднає національно“.
Бібліотекар відділу художньої літератури бібліотеки Наталія Баранова розповідає:
— Через важку ситуацію в Україні минулого
року в мене визріла ідея: чому б не
взяти за традицію писати диктант
у нашій бібліотеці, так, як роблять
різні колективи, студенти, учні у
школах. Тоді була перша спроба.
Тепер — друга: людей прийшло не
набагато більше, ніж попереднього
разу… Моє бажання — щоб до 2020
року Політехніка цілим колективом

писала диктант „Національної єдності“: українську мову треба любити,
шанувати, бути закоханим у неї! У
своїй державі маємо мислити, розмовляти, писати українською — і
кожен повинен почати зі себе. Для
мене особисто сьогодні дуже велике
свято: я чекаю на диктант цілий рік!
Свої роботи політехніки надішлють до Національної радіокомпанії у Київ. Фінал акції відбувається в
грудні: на радіо розкажуть про кількість листів, особливості тексту, поширені помилки тощо. Від започаткування акції, 2000 року, кількість
і географія її учасників постійно
збільшується. Радіодиктант є нагодою не тільки перевірити свої мовні
знання, а й акцією єднання України,
українців, української діаспори,
адже долучаються у різних куточках
світу (Німеччина, Аргентина, Норвегія, Росія, Молдова, Таїланд…) і,
що цікаво, навіть іноземці, які вивчають нашу мову.
Ірина ШУТКА
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політехнічна франкіана

наш календар

Про Франка борця та лірика
говорили
студенти-геодезисти

17 листопада — Міжнародний день
студентів.
19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби.
20 листопада — День працівників
сільського господарства.
21 листопада — День архангела Михаїла.
21 листопада — Всесвітній день телебачення.

У

— Тішить, що така ініціатива
пішла саме від студентів. Ми це
дуже шануємо, бо, якою буде молодь, такою буде інтелігенція і таким буде наше життя. Титан думки
і праці, звертаючись до української
молоді, наголошував: є відповідальна епоха і від нас усіх залежить, щоб з українського аморфного тіла створити українську
націю. Над цим треба працювати.
Зараз, у цей нелегкий час, ми творимо українську націю, — наголосила на початку студентської акції голова Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки професор
Христина Бурштинська. — Для нас
усіх він зробив надзвичайно багато. Без його сили і творчості ми б
не мали тієї Галичини, яка стала
українським П’ємонтом. Зважте,
що всі революції, які відбувалися
в нас — Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція
Гідності — не обходилися без його
величного слова.
Геодезисти читали різну поезію, було чимало таких творів, які,
очевидно, запали в серце не одній
молодій людині — „Я — декадент“,
„Вічний революціонер“. Студенти
декламували ці рядки по кілька разів. І треба сказати, що в декламації відчувалося, яка вага для них у
кожному слові, рядку. Звичайно,
не обійшлося без лірики. Адже
Франко-лірик — це особлива глибина почуттів і ніжності.

Пам’ятні дати
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продовж двох місяців у
Львівській політехніці
відбулося чимало цікавих
заходів, присвячених роковинам від дня народження
Івана Франка. До політехнічної
франкіани минулого тижня
вирішили долучитися також
і студенти Інституту геодезії.
Магістри першого курсу
організували своєрідну пару,
приурочену поетові-борцю та
поетові-лірику.

— Такий дивовижний поетичний талант Франка, що, здавалося, навіть одного його вистачило
б для слави. Однак він ще володів
безмежною силою духу. Ця сила
творця така велика, що привела
до відродження Української держави. А ще поет подарував нам
дух, що не вмирає. Франко — це
поет боротьби за державність, а
тому повсякчас шукав різні способи, щоб народ піднявся. Тому
маємо такі могутні вірші, як
„Каменярі“, „Мойсей“, „Вічний
революціонер“. Читаючи його
суспільно-політичні праці, бачимо, що це людина, яка тримала в
своїй голові цілі епохи. Масштаб
його геніальності є на рівні з найбільшими геніями світу. Він не
раз наголошував, що мусимо дбати про майбутні покоління, наш
розвиток. Вражають силою думки
його величні праці з політології, філософії, історії етнографії,
економічної науки — це цілі світи. Ми щасливі, що належимо до
народу, який має таких геніїв, як
Тарас Шевченко, Іван Франко,
Леся Українка! — такими словами
до студентів звернулася на завершення просвітянка.
Наталія ПАВЛИШИН

17.11.1784 — засновано Львівський університет.
17.11.1899 — народився Григорій Косинка, український письменник.
18.11.1786 — народився Карл Марія Вебер, німецький композитор, дириґент.
18.11.1804 — засновано Харкiвський
університет.
18.11.1874 — помер український письменник Олекса Стороженко.
18.11.1962 — помер Нільс Бор, данський
фізик, лауреат Нобелівської премії.
19.11.1875 — народилася Катря Гриневичева, українська письменниця.
19.11.1953 — помер Климент Квітка,
український фольклорист і музикознавець.
19.11.1989 — відбулося перепоховання
у Києві Василя Стуса, українського поета, правозахисника, замордованого в
пермській в’язниці.
20.11.1917 — ІІІ Універсал Центральної
Ради проголосив самостійність УНР у
федеративному зв’язку з іншими вільними народами колишньої Російської
імперії.
20.11.1954 — помер Михайло Возняк,
український літературознавець.
21.11.1919 — денікінці стратили Василя
Чумака, українського революційного
поета.
21.11.1921 — більшовики під Базаром
розстріляли 359 українських вояків,
учасників Другого зимового походу.
21.11.1943 — розпочалася Конференція
поневолених народів Східної Європи
та Азії, скликана керівництвом ОУН і
УПА.
22.11.1873 — помер Михайло Максимович, український етнограф, історик і
літературознавець, ректор Київського
університету.
23.11.1860 — народилася Марія Башкирцева, українська художниця.
23.11.1983 — помер Микола Бажан,
український поет, перекладач, громадський діяч.
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студентський флешмоб

коротко

Кидай мишку — читай
книжку

„К

идай мишку — читай книжку“ — таким флешмобом у День
української мови і писемності студенти кафедри соціальних
комунікацій та інформаційної діяльності ІГСН Львівської політехніки
звернулися до львів’ян. Незважаючи на дощову погоду молодь
упродовж десяти хвилин усіляко привертала увагу всіх, хто
проходив через площу поблизу Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника.

Спершу всі учасники дійства відкрили книги і читали їх, а потім показували
три театралізовані сценки — уривки з
відомих українських творів, а глядачі,
відгадавши з якої це книги, демонстрували власну ерудицію та начитаність.
До честі студентів, мушу зауважити,
що справді учасниками акції були найстійкіші. Бо попри дощ і холоднечу студенти-актори навіть познімали верхній
одяг, щоб театралізовані сцени були якнайповнішими — з костюмами, гримом.
— Цей флешмоб — спільна ідея
студентів і викладачів. Ми часто ор-

ганізовуємо різноманітні заходи, бо
це одна з наших компетенцій. Тож у
такий спосіб робимо дві справи одночасно: на практиці застосовуємо
знання, які здобули на лекціях, і через різноманітні акції спілкуємося з
оточенням, доносимо до суспільства
наші думки, закликаючи їх долучитися чи принаймні замислитися над
тим чи іншим питанням, — розповів
співавтор акції завідувач кафедри
СКІД професор Андрій Пелещишин.
Наталія ПАВЛИШИН

ініціативи

Оновити Львів:
ідеї та пропозиції кожного
врахують

Н

ещодавно понад півсотні талановитих архітекторів
обговорювали „Які громадські простори Львова можна оновити
в 2017-му році?“.

Доповідач — начальниця відділу
урбаністики ЛКП „Інститут просторового розвитку“ — Олександра Сладкова акцентувала на концепціях регулювання містобудівної діяльності. Вона
наголосила, що найцікавіший район
для таких реконструкцій — Галицький, проте й у Залізничному, Личаківському та інших районах заплановано
чимало проектів.
Один із найцікавіших об’єктів, на
думку присутніх фахівців, є сквер на
вулиці Дорошенка біля трамвайної
зупинки. Досі триває жвава дискусія
щодо реконструкції цього місця. Одні
пропонують побудувати хостел, інші

— зробити поставити кілька лавочок
та висадити дерева, чи побудувати
житловий будинок. Відомо, що саме
на цьому місці в часи Другої світової
війни зруйнували два будинки.
Від присутніх було чимало цікавих
пропозицій, зокрема, рекомендували
побудувати більше дитячих майданчиків та звернути увагу на проблему
забрудненості Львова. Зустріч була досить корисною не тільки для майстрів
будівництва, а й для всіх, кому не байдужа доля міста.
Катерина КЛИМЕНКО,
студентка 2 курсу ЛНУ ім. І. Франка

Студенти ІНПП Львівської політехніки разом із наставницею Ларисою Малинович
завітали в гості до Навчально-реабілітаційного центру
Святого Миколая. Майбутні
психологи в легкій ігровій
формі провели зі старшокласниками клінічні бесіди,
які є формою емпіричної взаємодії психолога з дитиною
в ситуації індивідуального
консультування чи в психотерапевтичній ситуації. Студенти зі школярами бавилися,
малювали — приємно проводили час. На прощання діти
подарували гостям власноруч
виготовлені подарунки.
Сьогодні, 17 листопада, о
19.00 год. у Гарнізонному
храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11) відбудеться відкрита
зустріч студентської молоді
Львова із Преосвященнішим владикою Володимиром, єпископом-помічником Львівської архиєпархії
УГКЦ. Перед початком зустрічі, о 18.00 год. Кир Володимир очолить Архиєрейську
Божественну Літургію за студентську молодь. Капелани
щиро запрошують студентів
львівських вишів на спільну
молитву та відкриту розмову
із гостем.
Усіх небайдужих львів’ян закликають допомогти влаштувати свято для мешканців
Львівського геріатричного
пансіонату. 27 листопада
відбудеться благодійний
ярмарок „Миколай для самотніх“. За зібрані кошти придбають подарунки і предмети
першої необхідності. Окремо
збирають продукти: печиво
солодощі, варення, мед, чай
в пакетиках, мандарини,
апельсини (приносити з 12 до
15 грудня), постіль (може бути
вживана, але чиста), засоби
особистої гігієни, памперси,
одноразові пеленки. Збір
продуктів та речей триватиме з 15 листопада до
14 грудня, за адресою: м. Львів,
вул. Вагилевича 3/2а.
За матеріалами інформагенцій
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сильні духом

Саможертовність на олтарі свободи
і прав людини

М

айже сотня колишніх
політв’язнів радянських
таборів і дисидентів із
п’ятнадцяти країн світу (Білорусь,
Вірменія, Грузія, Естонія, Ізраїль,
Канада, Латвія, Литва, Німеччина,
Польща, Росія, США, Україна,
Франція, Чехія) взяли участь
у ювілейному форумі з нагоди
40-річчя Української Гельсінської
групи у Львові.

| Світлина Наталії Павлишин

— Ви звалили тюрму
народів. Не було більшого виклику у ХХ столітті,
як зберегти людину перед лицем тоталітарної
системи. І ви це робили
духом, молитвою, порядністю і правдою. Ви
своє завдання виконали.
Тепер молодим людям
треба вчитися від вас, —
звернувся до присутніх
президент УКУ, єпископ
Борис Ґудзяк.
Про роль і вагомість
внеску та жертовності
всіх борців за права людини говорив і ректор Українського католицького
університету отець Богдан Прах. Він наголосив,
що ці постаті є прикладом
надзвичайної стійкості
і сили, вони й нині є надійним фундаментом для

суспільства та зразком незламності — для молоді.
Учасники форуму згадували, в яких умовах
створювалася УГГ, як боролися, незважаючи на
арешти активістів радянською владою, говорили
про роль цієї групи в здобутті української незалежності. Наголошували на
тому, що зараз питання
прав людини набирає політичного і навіть геополітичного значення.
Виконавчий директор Міжнародного фонду
„Відродження“ Євген Бистрицький зазначив, що
боротьба за гідність, яку
вели від часу заснування члени УГГ, сьогодні
триває і збігається з національно-визвольною
боротьбою України. Бо

північний сусід й надалі
бореться проти гідності і
прав людини.
Паралелі з визвольною
боротьбою сьогодення
провів і голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович: „Ми знову
змушені обстоювати нашу
незалежність. Але тепер
ми сильніші, бо пам’ятаємо тих, які були перед
нами“.
Колишній політв’язень, член-засновник УГГ,
віце-ректор УКУ Мирослав Маринович зауважив,
що у нинішній час форма
протистояння така ж, як
тоді, коли вони сиділи у
таборах. Загальнолюдські
цінності — це фундамент,
на якому базується людська цивілізація. І якщо ми

будемо на них опиратися,
то переможемо.
Львівська молодь —
представники різноманітних громадських молодіжних організацій мали
нагоду впродовж години
поспілкуватися з представниками Гельсінської
групи. Після цього активісти організували флешмоб
„Ти маєш право“. Молодь
„збудувала“ своєрідну
піраміду з написами громадянських прав: освіта,
гідність, голос, недоторканість, свобода думки,
відпочинок, мирні збори, шлюб, громадянство,
рівність, праця, релігія.
Усі охочі могли доповнити цей перелік. У такий
спосіб представники громадських організацій, з
нагоди ювілею УГГ хотіли
ще раз нагадати про громадянські права кожного.
А в переддень відкриття форуму УГГ на Софійській площі у Києві відбулася спільна молитва біля
могили патріарха Володимира, який теж був членом
УГГ і політв’язнем. Учасники урочистостей відвідали могили сімох членів
Української Гельсінської
групи на Байковому кладовищі, зокрема, й засновників групи Миколи
Руденка й Оксани Мешко.
Наталія ПАВЛИШИН
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КУЛЬТУРА

фестивалимо

Нічні візити й іронічний путівник

11

– 13 листопада львів’яни та гості міста занурилися
у „Ніч у Львові“ — фестиваль, який відчиняє двері
до найцікавіших локацій нашого міста. Цього разу
зазирнути можна було в каплицю Боїмів і навіть потрапити
в Олеський замок — на концерт у ньому запрошувала
Соломія Чубай.

Музеї, театри, храми та підземелля міста шукали свої „родзинки“, які могли б привабити людей
провести в них вечірні години. У
межах проекту відбулися концерти, екскурсії, майстер-класи, виставки, вистави — зокрема виставка
флуоресцентних картин у Ратуші,

джазові варіації у „Дзизі“,
нічні проходи Личаковом…
Крім цього, у перший
день „Ночі у Львові“ київське видавництво „Основи“ запрезентувало у
Львові сучасний та іронічний путівник містом — Awesome Lviv. Це тре-

тє, після Awesome Ukraine
і Awesome Kyiv, видання
в популярній серiї англомовних путiвникiв „Основ“. У книзі є посилання
на основні історичні події,
відомих мешканців, мистецтво, культуру, спорт,
літературу, традиції і навіть улюблену вуличну
їжу львів’ян. Галицький
гумор, сатира, кумедні фотографії
— нестандартний путівник укладали львів’яни, тож туристам він має
сподобатися.

музичні витребеньки

коротко

„Лесик Band“ — май
настрій на забаву!
21

16 – 17 листопада Львівська національна академія мистецтв
святкує 70-річчя від дня заснування. Програма з нагоди відзначення 70-річчя першого в західних
областях України такого вишу та
140 років з часу започаткування мистецької освіти в Галичині
наповнена святковими заходами
— міжнародна наукова конференція, демонстрація моделей одягу,
розмаїті виставки.

листопада о восьмій вечора вперше на сцені Львівської
обласної філармонії у супроводі Lviv Jazz Orchestra виступить
легендарний український рок-гурт „Лесик Band“ з новою
концертною програмою „Міську, бався, я плачу“.

„Лесик Band“ ― один із тих легендарних гуртів, що творили бурхливий
ярмарковий настрій, сповнений експерименту і вар’ятства, у 90-ті роки,
роки довгоочікуваної свободи і золотого часу рок-музики. Створений музикантом та композитором-піснярем
Олександром Дацюком, „Лесик Band“
одразу ввірвався до слухача зі своєю
новизною й став бажаним гостем і в
Україні, і в Європі ― його активно
запрошувала на гастролі українська
діаспора. Вже в перший рік існування
колектив об’їздив ледь не всю Україну,
побував у Польщі та Німеччині. А його
пісні „Кошмарний сон“, „Рекет“, „Весна застою“, „Бразілія“ легко завоювали прихильність публіки.
В чому секрет? Безперечно, в таланті учасників, до яких в 1992 році
приєдналися вже знані професійні
музиканти Олександр Хвостов (клавішні) й Ігор Лесько (ударні). А також у вмінні „зловити хвилю“ ― гурт
одним із перших зняв табу з тем, які
музиканти оминали, заговорив про
буденне з сатирою та щирістю. Він
запалив слухачів галицьким колори-

том, сипнув до текстів різномовного суржику, що згодом запозичили і
„Брати Гадюкіни“.
Більше 25 років існування гурту
„Лесик Band“ ― це 10 студійних альбомів (разом із трилогією вибраного
у 2002 році). Це співпраця з „Братами
Гадюкіними“, „ВВ“, „Плачем Єремії“,
„Кому вниз“ та безліччю інших творців нової української музики. Це пісні, котрі раніше вивчали напам’ять і
наспівували так часто, що почали називати їх народними. Це мелодійний
рок, мотиви реггі, блюзу і зовсім трохи ностальгії.…
Зараз гурт концертує рідко, тож
концерт у Львівській філармонії можна назвати „поверненням легенди“.
Концертна програма „Міську, бався, я
плачу“ ― подарунок для всіх поціновувачів гурту, можливість пригадати
улюблене старе й оцінити нове у його
творчості. А для тих, хто почує гурт
вперше ― відкрити для себе справжній галицький рок, з притаманними
лише йому батярськими нотами.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

У Києво-Печерській лаврі відбулася церемонія нагородження
переможців акції „7 чудес України: історичні міста та містечка“.
Замість запланованих семи журі
обрало десять міст-переможців,
про які наступного року знімуть
історичні фільми й видадуть поліграфічну продукцію. Це Бердянськ,
Біла Церква, Галич, Диканька (Полтавська обл.), Канів, Ніжин, Хуст, а
також три спецномінації для міст,
що мають значний туристичний
потенціал і місцева громада яких
зацікавлена в їхньому розвитку —
Бердичів, Жовква, Теребовля.
Минулого тижня Medicus jazz-rock
band зібрав у Львівській філармонії шанувальників рок-джазу
і диксиленду на вечір якісної музики „Для друзів“. Гурт виступав
у супроводі джазового оркестру
ЛНМА ім. М. Лисенка. Оригінальні
аранжування та неймовірний драйв
— це була музика, що переконує з
перших нот, бо вона справжня.
За матеріалами інформагенцій
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українська кухня

Про їжу
й не тільки—

В

перше в Україні, власне у Львові, 9 – 11 листопада відбувся
масштабний фестиваль, який об’єднав рестораторів, кухарів,
готельєрів і барменів, журналістів та всіх, кому цікава кулінарія,
довкола теми „українська кухня“.

| Світлини Наталі Яценко

Захід проходив у виставковому
центрі „Піденний Експо“, а також
на площі перед ним — зігрітися кар-

книги, музика, кіно
На початку грудня у видавництві „Клуб сімейного дозвілля“ вийде в українському перекладі новий
роман Пауло Коельо „Шпигунка“.
У ньому письменник втілив у життя
захопливу й таємничу історію Мати
Харі — виконавиці екзотичних танців, куртизанки, яка провадила шпигунську діяльність під час Першої
світової війни. Коельо реконструює
історію життя Мати Харі через вигадані листи до її адвоката, які вона
писала, перебуваючи у в’язниці в
Сен-Лазарі в Парижі.
Придбати цю книжку, а також
інші літературні новинки тепер
можна у ще одній книгарні „Є“,
яка кілька тижнів тому відкрилася
на вул. Січових стрільців, навпроти юридичного факультету ЛНУ
ім. І. Франка. Приміщення нової
книжкової крамниці складається з
двох відділень, але замале для проведення всіляких акцій, тому творчі
зустрічі відбуватимуться і далі лише
в „Є“ на проспекті Свободи.
Арсен Мірзоян, повертаючись
до персонажів „Вінні-Пуха“, пре-

патським чаєм, попробувати джем
чи інші смаколики могли навіть
звичайні перехожі. У приміщенні
ж більше 50 експертів-спікерів
з різних країн світу на восьми
тематичних майданчиках обговорювали особливості сучасної
кухні, тенденції, які панують
у ресторанному й готельному
бізнесі, ті маркетингові підходи, які дають змогу навіть у період кризи бути успішним. Але,
крім ефектних та інформаційно
насичених презентацій, фестиваль запам’ятався його відвідувачам і міжнародним конкурсом
кухарів, змаганнями барменів
і сомельє, виставковою ресторанної техніки й майстер-класа-

зентував нову, сумну й алегоричну, пісню „Іа“. „Ця пісня про те, що
людина завжди відчуває брак чогось
всередині, не завжди розуміючи,
чого саме. Шукає, чим заповнити
цю нестачу. Друзі у цьому випадку
— найцінніші ліки, але відповідь —
тільки в тобі самому“, — розповів
про „Іа“ музикант.
Співачка Hindu (киянка Ніна
Янковська) випустила дебютний
міні-альбом Spark, який вийшов на
британському лейблі RMN Music.
Hindu хоче перевірити, наскільки
один музикант може замінити собою цілу групу — весь матеріал, а це
вісім треків у жанрі інді-поп, співачка записувала на домашній студії.
Молода
інді-рок
група
Monochromea презентувала дебютний альбом Live on the Mainstreet,
пісні якого були записані під час
виступу на Хрещатику. Після платівки в live-форматі, до якої ввійшло
15 пісень, музиканти обіцяють працювати над студійними роботами
й представити україно- та англомовний альбоми, а також акустичну
платівку.

ми з приготування окремих
страв. Особ- ливо цікавими
були майстер-класи від головного хранителя фондів Музично-меморіального музею
Соломії Крушельницької — Ірина
Криворучко приготувала за рецептом з кулінарного записника оперної співачки ліниві пироги зі сиром,
та франкознавця Наталії Тихолоз
— допоки пікся фініковий корж на
андрутах (рецепт Франкової доньки
Анни), глядачі змогли почути багато цікавого про гастрономічні смаки
Івана Франка.
У межах HoReCa Show діяла й
школа гастрономічної журналістики
— фуд-блогери, журналісти, які пишуть про їжу, розповідали присутнім, як зробити свій сайт „смачним“
і як його просувати в інтернет-маси.
Загалом усі заходи фестивалю
сприяли розумінню цінності нашої
етнічної кухні, локальних продуктів
і підняттю культури споживання в
усіх сферах на якісніший рівень.
Наталя ЯЦЕНКО

На початку листопада у Львові відбувся допрем’єрний показ
українського фільму „Гніздо горлиці“, а минулого тижня стрічка
вийшла у широкий прокат. Драма
Тараса Ткаченка знята у конпродукції з Італією за мотивами однойменної книжки Василя Мельника. Стрічка розповідає про жінку
Дарину з буковинського села, яка
вирушає на заробітки до Італії.
Допоки вона за кордоном заробляє
гроші, її сім’я поступово розпадається…
Українську соціальну драму знімали у Вижниці та Генуї, починаючи з 2013 року. „Гніздо Горлиці“
цьогоріч у липні завоювало головний приз Національного конкурсу
Одеського міжнародного кінофестивалю. Після кінопрокату з’явиться телевізійна версія фільму, яка
буде майже удвічі довша, ніж фільм.
Крім, цього „Гніздо горлиці“ покажуть в Італії, йдуть переговори про
його прокат у Польщі та після Днів
українського кіно — в Угорщині.
Новинки зібрала
Наталя ЯЦЕНКО

18

ч. 34 [2954]
17 — 23 листопада 2016

ПЕРЕРВА

Сканворд
Жорстокий правитель,
деспот

Кущова
верба

Склала Христина ВЕСЕЛА
Партія
гри в
теніс

Принц
Даккар

ЄгиптянЙого
ка з опе- функція
ри Верді присудок

Освічена
культурна Холоднеча
людина
Бог
Сонця у
давніх
єгиптян

Зустріч Молочбоксерів ний прона рингу
дукт

Одиниця
спадковості

Річка,
права
притока
Сули

Гостроверха
гора
Тропічна Адмінірослина, стративна
сировина одиниця
для текіли Греції

Гори у
Південній
Америці
Металевий профіль Т-подібного
перерізу

Робочий
бик

Донька
Тантала
Організація українських
націоналістів
Велике
поселення

Нота

J J J
Хлопчик приходить додому із синцем під оком.
Мама:
— Я тобі говорила, щоб
ти рахував до ста, перш
ніж вплутуватися в
бійку!
— Доки я рахував до ста,
Сашко дав мені в око!
Йому батьки наказали
рахувати до п’ятдесяти…
Шар землі, яку
вивертає
плуг

Він
виховує
пасинка

Крок у
танці

Чорношкірий
чоловік

Степовий
птах,
хохітва

Вогнище,
багаття

Похила
частина
шляху

Деталь для скріплення аркушів
паперу за допомогою степлера

Дикий
осел

Плато в Перу
із загадковими
рисунками
Річка в
Італії

Розмінна Три хвимонета лини бою
Монголії боксерів
Тулуб
людини

Туз
Вид образотворчого мистецтва для
агітації

Жрець
Аполлона
в Трої

Кіннота
Цезаря

Лисий
Одна із
українсь- світових
кий тан- релігій
цівник

Мурування з грубо
обтесаного каменю
Місто Тернопільської області
Підволочиського
району

Нота

Батьківщина
Сафо
Людина
великої
фізичної
сили,
спортсмен

Орган
зору

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 30
Горизонтально: 7. Шарлатан. 9. Перископ. 11. Вакансія. 12. Тасманія. 14. Асканіо. 15. Ункас. 17. Тариф. 18. Панда. 20. Іраваді. 22. Квадрат. 24. Драбина. 26. Ніагара. 28. Ліміт.
30. Опера. 32. Адепт. 34. Контора. 36. Стельмах. 38. Постулат. 39. Каскадер. 40. Сандалії.
Вертикально: 1. Карабінер. 2. Албанка. 3. Інія. 4. Шпат. 5. Астарта. 6. Боністика. 8. Тоска. 10. Руссо. 13. Каїн. 16. Свастика. 17. Травіата. 18. Підвал. 19. Акцент. 21. Аноа. 23. Руда.
25. Репертуар. 27. Репутація. 29. Мета. 31. Репліка. 33. Депутат. 34. Комод. 35. Аксон.
37. Хори. 38. Песо.

Згинуть
наші вороженьки
як ... на
сонці

Екскурсовод

J J J
— Є щось випити?
— Вода.
— А міцніше?
— Лід.
J J J
— Де ви зберігаєте свої заощадження?
— У мріях.
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Конкурс знавців
української мови

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри захисту інформації
ІКТА Львівської політехніки щиро вітає
зі 75-річчям завідувача кафедри, доктора
технічних наук, професора, заслуженого
винахідника України

Кафедра української мови
запрошує студентів усіх курсів Львівської політехніки
до участі в конкурсі знавців
української мови.

Валерія Богдановича
ДУДИКЕВИЧА.
Хай мудрість, здоров’я та мир завжди супроводжують
Ваше життя, а щастя та любов ніколи не залишають Вашу
родину.
Нехай Вас ніколи не перестають цінувати і поважати, а
будуть лише брати приклад з такого мудрого і успішного
керівника.
Бажаємо Вам сили духу і припливу бадьорості на кожен день,
а також ніколи не поступатися своїми головними принципами:
справедливістю, доброзичливістю, професіоналізмом.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
студентський квиток № 10317631, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Тимощук Каріни Анатоліївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Томаш Ренати Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Середяк Марії-Роксоляни
Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Куртяка Віталія Мирославовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Яремака Тараса-Богдана
Остаповича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Романів Наталії Павлівни;
студентський квиток № 70966640, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Вотуся Богдана
Богдановича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська полі-
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техніка“ на ім’я Гребенчука Владислава
Романовича;
студентський квиток ВК № 11492014, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Батлюк Валерії
Вікторівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Петришин Ярини Тарасівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рубан Дарії Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Слюсаренка Володимира
Сергійовича.
Колектив
кафедри
вищої
математики Інституту прикладної
математики та фундаментальних
наук Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює сердечне співчуття доценту кафедри вищої математики
Любомиру Васильовичу Гошкові з
приводу тяжкої втрати — смерті

батька.

У Львівській політехніці
9 листопада — в День української мови та писемності — розпочався університетський етап
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Мета конкурсу — утвердження престижу української мови
серед студентської молоді,
піднесення мовної грамотності і культури мовлення, виховання шанобливого ставлення
до культури і традицій українського народу.
Для переможців і призерів
передбачено грошові нагороди.
Університетський тур відбудеться 22 листопада 2016 року.
Збір учасників 22 листопада о
16-й годині біля ауд. 114 першого навчального корпусу.
На кафедрі української
мови (І навч. корпус, ауд. 306;
тел. 258-26-75) можна отримати
належні консультації та довідки
щодо умов проведення конкурсу,
а також зголоситися до участі в
ньому. Голова журі конкурсу (професор кафедри української мови
Ірина Фаріон) консультує у вівторок і середу.
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