освітній студентський тижневик
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Що спонукає українських воїнів
жертвувати собою?
„Чого він туди пішов?“, „Хіба там
його дім, що мусить боронити?“, —
риторичні питання деяких рідних
і знайомих тих найсміливіших, які,
забувши про все, часто навіть не
сказавши своїм близьким, поїхали на схід країни, щоб стати на
оборону її державної цілісності.
Чому? Бо мусять! Відчувають такий
сильний внутрішній обов’язок —
„Ніхто, крім нас!“, „Хто, як не ми“,
„Україна понад усе!“, що навіть
не задумуються, аби шукати якісь
інші варіанти.
6 грудня — День Збройних сил
України — свято наших найдостойніших лицарів, які захищають
ціною свого життя нашу державу,
рідну землю й родину. Зрештою,
зараз кожне державне свято, яке
стосується захисників Вітчизни
—української армії і добровольців, сприймається особливо. Нині
чимало воїнів, як і колись УСС, УГА,
УПА в нерівних боях, із мінімальним озброєнням, демонструють
таку силу волі, героїзм, жертовність, про які писали поети й
складались легенди. Ці герої поміж
нами: наші друзі, рідні, знайомі, а
їхня особливість — це готовність
до самопожертви і стійкість, щоб
навіть у найстрашніші моменти,
усвідомлюючи, що ризикують життям, — не відступити. Завдяки їхнім
вчинкам бачимо, що таке справжній патріотизм, і якось по-новому
прочитуємо рядки з легендарної
„Енеїди“: „Любов к отчизні, де
героїть, Там сила вража не устоїть,
Там грудь сильніша од гармат“.
Не раз доводилося бувати на
заходах за участі воїнів, які
героїчно боронили донецький і
луганський аеропорти, пройшли
пекло Дебальцевого, Щастя та інші
найгарячіші бої. Коли слухаєш
цих людей, то найбільше вражає
їхня простота і скромність. Вони,
ніяковіючи, діляться спогадами
про власні подвиги, хоча більше
розповідають про подвиги своїх
друзів — бойових побратимів.
Наголошують на тому, що вистояли завдяки народній підтримці.
А тому будьмо вдячні їм за це і
своїми щоденними вчинками демонструймо, наскільки поважаємо
і цінуємо героїзм найсміливіших
українських воїнів.

Радомир Герасимчук, студент першого курсу Інституту
геодезії:

„Благополуччя держави для них
пріоритетніше від власного“
Найбільше спонукає передовсім патріотизм, переживання за
майбутнє нашої країни. Зараз мало-хто керується матеріальною вигодою. Адже значно простіше і безпечніше працювати на звичайній роботі на мирній території. Тим більше, що
серед воїнів є чимало тих, які мають вищу освіту, а дехто й дві, до війни вели
успішний бізнес чи мали добру роботу. Пішли воювати, бо прагнуть змін і бачать потенціал у країні — для них це пріоритетніше, ніж власне благополуччя.
Для мене ці люди — зразок справжніх чоловіків, із яких варто брати приклад.
Ірина Баєтул, студент другого курсу (ОКР спеціаліст)
Інституту архітектури:

„Вони мають сильний духовний
стрижень“
Переконання, що зможуть змінити всю систему, ситуацію.
Вони мають амбіції, надії на краще життя, сильний духовний
стрижень. Хочеться вірити, що перемога буде за нами. Сприймаю воїнів дуже позитивно і з вдячністю за те, що роблять. На
жаль, у нашому суспільстві далеко не всі усвідомлюють жертовність і героїзм
цих людей. Більшість, все ж таки керується принципом — „моя хата скраю“:
війна відбувається десь там, мене це не зачепить, моїх рідних там нема.
Надія Вакуленко, студентка другого курсу Інституту права
та психології:

„Справжніми патріотами є добровольці“
Молоді чоловіки йшли воювати, мотивуючись тільки патріотизмом. Я, з південної частини України, і в нас тоді відчувалося величезне піднесення. Чимало моїх друзів, знайомих
говорили: „я — українець і буду доводити це!“ і йшли воювати. Тепер, якщо і йдуть воювати, то лише через те, що за це
платять непогані гроші. Хоча, думаю, в добровольчих батальйонах все таки
більшість керуються внутрішньою мотивацією, що мусять захищати свою землю. А ті, хто йде за контрактом — для них це просто робота. Проблема ще й
в тому, що люди зараз втомилися, бо не бачать бажаних результатів. Запал
тримався лише на ентузіазмі, а без підтримки не можна досягти позитивних
результатів.
Юрій Шишкін, студент другого курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Усвідомлення, що наша земля“
Думаю, це патріотизм, любов до держави і прагнення довести, що це наша земля. Звичайно, якась частина воює на сході за контрактом, тобто для них це можливість покращити
своє матеріальне становище. Якщо не буде змін, то навряд
чи ситуація поліпшиться. Хоча зараз, порівняно із початком
бойових дій, наші воїни краще підготовлені, мають сучасніше озброєння.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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вчена рада

Про нові Правила і Комплексну програму

Н

а черговому засіданні
Вченої ради університету
розглянуто ряд актуальних
питань, зокрема: про правила
прийому студентів на навчання
у Львівську політехніку в 2017
році; виконання плану заходів
щодо реалізації Закону України
„Про вищу освіту“ та Комплексну
програму підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук на
2017 – 2021 роки.

Нагороди та дипломи
Упродовж багатьох років Львівська політехніка плідно працює з
компанією ДТЕК, тож не випадково
на засідання Вченої ради завітав регіональний менеджер зі соціального розвитку компанії Петро Курляк.
Він, зокрема, відзначив, що компанія надає велику увагу „розвитку
національної науки в енергетичній
сфері, бо без розвитку власного потужного енергетичного сектора неможливо забезпечити енергетичну
безпеку нашої країни“. Для дієвого

контакту з Політехнікою компанія заснувала стипендійний проект ім. Юрія Бочкарьова, який дає
можливість нагороджувати кращих
викладачів і студентів університету
за плідну наукову співпрацю. Тож
сертифікати на отримання премії в
номінаціях „За заслуги“ та „За прогрес“ відповідно отримали професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки Василь Маляр та
заступник директора, декан повної
вищої освіти ІЕСК, доцент кафедри

теплотехніки, теплових і атомних
електричних станцій Федір Матіко, які „зробили вагомий внесок у
розвиток енергетики і науки“. Відповідні сертифікати отримали й
студенти Анна Козич (ЕСМ-21м),
Богдан Дмитрик (СВЕ-21м), Ігор Гоцко (ЕАП-41), Володимир Андрушко
(ЕЕМ-12м).
Ректор професор Юрій Бобало привітав переможця XI Всеукраїнського
Закінчення на 6 с. m

Litteris et Artibus

Під парасолькою науки
У

| Світлина Ірини Шутки

Львові 24 – 26 листопада відбувся VI Міжнародний молодіжний
науковий форум Litteris et Artibus, який організували молоді
науковці Львівської політехніки.

Litteris et Artibus — добра платформа для комунікації і професійного розвитку молодих учених, актуальних дискусій і репрезентації власних напрацювань, обміну
досвідом та ідеями. Так охарактеризувала масштабний форум на
відкритті у Будинку вчених проректор Львівської політехніки з
наукової роботи Наталія Чухрай.
На пленарному засіданні виступили іноземні гості Артур Бадида з Польщі та Юлія Банюкевич із
Литви (з ними згодом познайомимо читача), а також наймолодший доктор наук в Україні Ольга
Броварець із Києва та львівські
політехніки — доктор технічних
наук Галина Клим, голова Ради
Закінчення на 5 с. m
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зустріч

Google — шанс для студентів і випускників

З

і студентами Львівської політехніки зустрівся представник
Google Остап Столярчук.

— Ми працюємо з розумними, сміливими, кмітливими. Всі вчаться один
в одного — не лише початківці, а й
люди з досвідом, — наголошує лектор.
Приєднатися до компанії Google
може кожен охочий. Для цього важливо врахувати такі чинники: кандидат
повинен уміти думати і вирішувати
проблеми, не боятися пробувати нове,
бути відкритим, мати лідерські нави-

ки, тобто щось організовувати, провадити, брати участь у заходах, конференціях, презентаціях і знати мови
програмування, вміти розв’язувати
задачі цими мовами. Лектор розповів
про професійні навики, необхідні для
програміста, дав пораду кандидатові
проходити інтерв’ю тією мовою програмування, яку знає найкраще, наголосив на тому, що компанія надає ба-

гато можливостей як студентам, так і
випускникам.
Сам Остап Столярчук — випускник Львівського фізико-математичного ліцею та Київського університету. Студентом почав працювати на
Facebook, на посаді Software Engineer
Intern, потім були компанії Lynx
Capital Partners, Microsoft, тепер обіймає посаду Software Engineer у компанії Google.
Ірина МАРТИН

конкурс

Найкращі знавці української мови — в ІКНІ

З

а результатами університетського туру ХVII Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика, що відбувся 22 листопада, Львівську
політехніку на обласному рівні 10 грудня представлятимуть Наталія Козак
і Тетяна Іванишин (ІКНІ).

Тетяна Іванишин, магістрантка першого року, яка
вивчає прикладну лінгвістику, стала найкращою
серед гуманітаріїв. У конкурсі ім. П. Яцика вона бере
участь не вперше (у 2014-му
була на рівні вишу другою).
Не став винятком і цей рік:
— Оскільки я філолог,
для мене мова — звичне
середовище. На конкурсі
було цікаво, це нагода проявити себе. Щороку людина, її погляди і світогляд
змінюються. І я хотіла перевірити, наскільки добре
знаю українську мову, що
ще мені варто повторити,
вдосконалити, а в чому
можу бути впевнена. Як на
мене, завжди важко впоратись із фразеологізмами
(треба було пояснити їхнє
значення), однак, якщо
подумати, скористатися
фоновими знаннями, помислити, то з цим завданням все ж можна впоратися.
Нам є що вивчати, зокрема
існують сфери, в які ми не
дуже заглибились. Українську мову потрібно вчити: вона цікава, глибинна,

непізнана. А для твору я
обрала тему, означену висловом Івана Пулюя: на
перемогу заслуговують ті, в
кого є сильна віра і воля, бо
перемогу треба виборювати. Я процитувала власний
вірш (у вільний час я пишу):
„Гартуй свій дух і власну
силу волі / Борися так, щоб
закипала в тілі кров, / Іди
вперед, нехай хоч і поволі, / І, падаючи, все-таки
підводяться знов“. Мені ця
тема здається актуальною,
бо хоча ми щороку відзначаємо День незалежності,
наша нація все ще на етапі

становлення, і щодня маємо доводити, що ми незалежні. Маємо згуртуватись
і не втрачати віри у перемогу.
У групі конкурсантів-гуманітаріїв, крім філологів, були і студенти
спеціальності „Журналістика“ (ІНПП), які виявили
високий рівень мовної підготовки і значний творчий
потенціал. Тетяну дещо
здивувала менша, ніж звичайно, кількість власне
філологів серед учасників конкурсу. Це зокрема
пов’язано з тим, що систематизований курс рідної
мови філологи тепер вивчають лише один семестр
(раніше був рік). А от своєю перемогою студентка
приємно вражена. За добрі знання вона отримала
грошову відзнаку, збірку
афоризмів та сентенцій
Юрія Іллєнка „Криниця для
спраглих“ і тепер готується
до обласного туру.
Якщо для Тетяни традицією є участь у конкурсі,
то для Наталі Козак (КНм17) — перемога: у 2013-му

вона вже була першою на
конкурсі, а минулого року
— другою. Треба сказати,
конкуренція у неї була значна: всіх конкурсантів-негуманітаріїв з багатьох технічних ННІ велика аудиторія ледь умістила.
Переможці серед гуманітаріїв і технарів (1 – 3
місця), а також студентів,
котрі посіли наступні три
позиції в обох категоріях, Політехніка відзначає
грошовими преміями. Також найкращі знавці мови
отримали книжки, які їм
вручили завідувач кафедри
української мови Геннадій Вознюк та голова журі
конкурсу професор Ірина
Фаріон.
Ірина ШУТКА
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Litteris et Artibus

коротко

| Світлина Ірини Шутки

Під парасолькою науки

m Закінчення. Початок на 3 с.

молодих учених вишу Олександр
Березко. Короткий мотивуючий
виступ мав і Володимир Семенишин, віце-президент компанії
SoftServe.
Цей науковий фестиваль — це
мікс різних дослідницьких тематик і форматів роботи (доповіді,
круглі столи, постерна секція), що
робить захід динамічним і цікавим. Нині під парасолькою Litteris
et Artibus — аж 9 конференцій за
різними актуальними напрямами,
як комп’ютерні науки та інженерія, екологія й туризм, інженерна механіка і транспорт. Форум є
мультидисциплінарним: наприклад, можна почути про проблему
забруднення повітря та його вплив
на здоров’я, потім про особливості
спонтанного точкового мутагенезу, а тоді, скажімо, про гендерні
стереотипи у турецьких серіалах…
А формат постерної секції дозволяє безпосередньо випитати в авторів про їхні розробки. Скажімо,
на VI конференції „Енергетика та
системи керування 2016“, до якої
цьогоріч долучилися лише політехніки (підготували 17 статей і
стільки ж презентацій-постерів),
можна було довідатись найактуальніше про системи генерування і
транспортування електроенергії й
системи автоматичного управління в промисловості, напрацювання
в галузях електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики.
VI Litteris et Artibus мав би посприяти дальшій співпраці молодих науковців: було оголошено про
новостворені наукові команди в
кожному ННІ Політехніки, що ма-
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ють за мету шукати партнерів
для кооперації. В
ІЕСК такі команди є на різних кафедрах, скажімо,
молоді науковці
кафедри АТХП
мають добрі напрацювання в
напрямі витратометрії, зокрема вимірювання
витрат кількості
природного газу і плинних енергоносіїв (керівник напряму професор
Євген Пістун), тож, певен голова
бюро секції РМВ ІЕСК, доцент кафедри АТХП Роман Федоришин,
партнери для спільних проектів
знайдуться неодмінно.
Під час форуму РМВ Політехніки уклала угоду про співпрацю із
фундацією Manus із Вроцлавської
політехніки, що вже понад 20 років
займається підтримкою студентів,
аспірантів, науковців (перша робота, підприємництво, консалтинг
щодо фінансування й організації
проектів тощо). Представник фундації, польський науковець Войцех
Водо розповів:
— Ми хотіли б співпрацювати
в таких напрямах, як обмін науковим досвідом і знаннями, спільна участь у програмах наукових
грантів, стипендій, академічного
обміну, адже процес інтернаціоналізації дає можливості молодим
науковцям їхати за кордон, набувати досвід і повертатися до свого університету. Наша угода про
співпрацю є загальною платформою, яка вже в динаміці, в процесі формування наукових інтересів
молодих науковців, дозволить думати про конкретнішу кооперацію.
Але ми вже говорили між собою,
що було б добре сфокусуватися на
високих технологіях, як інформаційно-комунікаційні технології,
і також на дослідженнях космосу,
адже це дуже цікавий тренд, який
потребує залучення фахівців із різних сфер, включаючи біологію, фізику, хімію, медицину, соціологію,
архітектуру, інженерію.
Ірина ШУТКА

На порозі 200-річного ювілею.
7 грудня відбудеться відкриття
меморіальної таблиці, присвяченої 200-річчю Політехніки, в Опері
— урочиста академія, концерт і
погашення тематичної поштової
марки, а 8 грудня — урочистості в
актовій залі першого навчального корпусу. Тим часом у п’ятницю
святковий захід з нагоди 200-річчя вже відбувся в ІКТА.
Премії Президента — молодим
ученим Політехніки. Відповідно до президентського указу
№509/2016 відзнаку присуджено
докторантові Романові Небесному
з ІХХТ (за роботу „Основи технології гетерогенно-каталітичного
синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації“) й
асистентові кафедри ІСМ Ользі Лозинській (ІКНІ), співавторці роботи
„Математичні методи та прикладні
інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для
української жестової мови“.
Політехніка — восьма для роботодавців. У рейтингу щодо
попиту працедавців на випускників університетів попереду КНУ
ім. Т. Шевченка, КПІ, НаУКМА, КНЕУ
ім. В. Гетьмана, ХПІ, НАУ й ЛНУ
ім. І. Франка. Такими є результати дослідження порталу hh.ua (у
жовтні опитано 235 представників компаній із різних регіонів
України).
Плюс 1 нова галузь знань та 7 спеціальностей. Згідно з постановою
КМУ, у переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти, тепер є галузь „29. Міжнародні відносини“ (три спеціальності). Серед доданих спеціальностей зокрема такі, як „126. Інформаційні системи та технології“,
„194. Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні технології“, „256. Національна безпека (за
окремими сферами забезпечення і
видами діяльності)“.
Перша конференція з розвитку дистанційного навчання
ELForum 2016. Про розробку,
запуск і масштабування проектів
онлайн-навчання, передові технології у сфері ДН тощо говоритимуть у Києві 15 грудня. Передбачено онлайн-трансляцію.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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Про нові Правила і Комплексну програму

m Закінчення. Початок на 3 с.

конкурсу наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії (організатори — МОН
України, Клуб пакувальників України та редакція журналу „Упаковка“)
Володимира Яблонського (МТПм-21,
ІІМТ). Юрій Ярославич вручив йому
диплом від МОН України та золоту
медаль пакувальної індустрії „Золотий каштан“ — від Клубу пакувальників. Грамоту від Клубу пакувальників
за добру підготовку магістранта отримав і його науковий керівник, доцент кафедри МАМ Юрій Шоловій.
Грамоту за творчу співпрацю
і розвиток наукових зв’язків між
Львівською політехнікою і вищими
навчальними закладами Херсонської
області отримав і завідувач кафедри
електронних приладів ІЕСК професор
Зенон Готра.
Групі науковців вручено дипломи
докторів і кандидатів наук.

На здобуття премій
Члени Вченої ради обговорили
роботи, представлені до різних нагород, серед яких — „Розробка технологій та організація промислової
утилізації парникових звалищних
газів в енергетичних установках
(Р6)“ (автори: Г. В. Жук, А. В. Гриценко, С. С. Волков, С. Б. Кубенко,
О. С. Северін, В. С. Вербовський,
О. А. Недава, Ю. В. Іванов), представлена Інститутом газу НАН
України, і „Методи оптимізації та
комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними
процесами та системами (Р17)“ (автори: П. І. Бідюк, П. О. Касьянов,

О. М. Кісельова, Ю. В. Крак, А. І. Куляс, Т. Т. Лебедєва, Н. В. Семенова,
П. І. Стецюк), представлена Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України — для висунення
на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року; наукова робота молодіжного творчого
колективу „Мобільні туристичні
інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою“ (серед авторів — аспірантка
Львівської політехніки В. В. Савчук),
представлена ПВНЗ „Буковинський
університет“ на здобуття премії
Президента України для молодих
учених. Врахувавши наукову новизну цих робіт, члени Вченої ради
рекомендували їх на висунення премій.
Члени Вченої ради затвердили
Положення про порядок нагородження медаллю „За видатні заслуги
перед Львівською політехнікою“ та
її форму і одразу ж таємним голосуванням (на пропозицію ректора)
визначили, що цю найвищу університетську нагороду отримає завідувач кафедри автоматизації теплових
та хімічних процесів ІЕСК професор
Євген Пістун.

Справи університетські
З доповіддю про правила прийому студентів на навчання у Львівську політехніку в 2017 році виступив секретар Приймальної комісії
університету Роман Шуляр (про основні зміни до Положення йшлося в
ч. 32 „Аудиторії“ від 3 – 9 листопада
ц. р.). Про виконання плану заходів щодо реалізації Закону України
„Про вищу освіту“ доповів перший

проректор професор Володимир
Павлиш. Інформацію з цих питань
прийнято до відома.
У доповіді „Про комплексну програму підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії
та доктора наук Національного університету „Львівська політехніка“
на 2017 – 2021 роки“ проректор з
наукової роботи професор Наталія
Чухрай свою увагу зосередила на
забезпеченні інститутів кадрами
вищої кваліфікації, їхній частці у
загальній чисельності науково-педагогічних і наукових працівників інститутів тощо. Оскільки ця програма
підготовки є складовою Програми
розвитку університету на період до
2020 року, то Наталія Іванівна ще
раз нагадала про завдання Програми, доповіла про плани підготовки
докторів наук та докторів філософії,
захистів дисертацій по університету, вступу до докторантури і аспірантури на 2017 – 2021 роки тощо.
Члени Вченої ради затвердили
„Комплексну програму…“ й прийняли відповідну ухвалу стосовно
поліпшення цієї роботи як в університеті, так і в інститутах та на кафедрах. Вони також затвердили й уточнили теми докторських і кандидатських дисертацій, рекомендували до
друку та поширення через інтернет
„Український журнал досліджень в
освіті“, рекомендували кандидатури
політехніків для нагородження університетськими нагородами, затвердили списки студентів університету
на призначення обласних премій
ЛОДА ім. В. Чорновола та ім. Героя
України Б. Возницького тощо.
Катерина ГРЕЧИН
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наукові зустрічі

Промислова автоматизація в Україні
сеукраїнська науковопрактична конференція
„Промислова автоматизація в
Україні. Просвіта та підготовка
кадрів“, яку організували
ІКТА та Асоціація підприємств
промислової автоматизації
України, відбулася у Львівській
політехніці 24 – 25 листопада.
Її присвятили 200-літтю
університету.

У роботі конференції взяли участь
науковці і практики зі Львова, Києва,
Одеси, Донецька, Кривого Рога, Вінниці й Харкова. Її учасників привітали
проректор з наукової роботи Львівської політехніки професор Наталія
Чухрай, директор ІКТА професор
Микола Микийчук, директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України Олександр Юрчак
та директор ІЕСК професор Андрій
Лозинський.
Головні питання, з яких дискутували учасники конференції — тенденції
у вищій освіті і напрями їх розвитку
в Україні, комп’ютеризовані системи автоматики та інтернет речей,

| Світлина Катерини Гречин

В

співпраця в міжнародних проектах,
основні проблемні питання розробки стандартів підготовки фахівців,
новий формат науково-дослідних лабораторій у вишах, перспективи розвитку кібер-фізичних систем, наукова
співпраця тощо.
— Організовуючи конференцію,
мали на меті прискорити процеси
вдосконалення методів підготовки
сучасних кадрів у галузі автоматики,
— говорить директор ІКТА професор
Микола Микийчук. — Вчимо студентів за новими спеціальностями, тому

хочемо готувати фахівців за вимогами промисловців. Приємно, що мали з
чим вийти до людей: ми створили першу в Україні освітню програму інтернет речей, маємо свої проекти, на яких
студенти вчаться, ведуть лабораторні
роботи, і які є основою для нинішніх
і майбутніх комерційних інженерних
проектів. Цією проблематикою зацікавлене й керівництво ІЕСК. Маю
надію, що весною у цьому ж форматі
зберемося в онлайн-режимі і будемо
разом будувати плани на майбутнє.
Катерина ГРЕЧИН

Інноваційні комп’ютерні технології
у вищій школі

У

Львівській політехніці 22 – 24 листопада проходила
VIIІ Науково-практична конференція „Інноваційні комп’ютерні
технології у вищій школі“, в якій взяли участь науковці і практики
з Києва, Полтави, Харкова, Черкас і Львова, студенти університету
споріднених спеціальностей.
Вступним словом її відкрив проректор з науково-педагогічної роботи університету професор Дмитро Федасюк.
Провідні науковці обмінялися досвідом боротьби з плагіатом,
використання інтернет-сервісів у
проектній навчальній діяльності
студентів, автоматизації діяльності бібліотек вишів на основі пакету
програм „Бібліограф“, застосування 3D-технологій у підготовці рятувальників, інформаційно-інноваційних технологій, ефективності

співпраці бізнесу і університетів,
співпраці вишів з ІТ-компаніями,
створення програмного забезпечення для інформатизації, класифікації
електронних освітніх відеоресурсів,
віртуальної навчальної платформи
для слухачів проекту „Україна —
Норвегія“ та інше. Великий інтерес
викликала спільна доповідь Харківського медінституту, Харківського університету радіоелектроніки і Ганноверського університету
ім. Лейбніца (Німеччина). Науковці
представили технологію навчання

майбутніх хірургів: перед операцією складної патології вони можуть
потренуватися з її реальним макетом, виготовленим за допомогою
3D-сканування хворого і роздруку
цієї частини на 3D-принтері.
На думку Леоніда Озірковського, заступника голови організаційного комітету конференції, напрацювання, про які йшлося на заході,
можна імплементувати і в Політехніці. Він вважає, що „завдяки цій
конференції ми більше довідуємося
про нові технології, тенденції, інформаційні інновації, які сприяють
підвищенню якості навчання й мобільності студентів у час глобалізації освіти“.
Катерина ГРЕЧИН
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Як розробляти і продавати
Android-рішення

У

середу, 23 листопада, політехніки завітали на SoftServe — щоб дізнатись,
як потрапити на роботу у відому компанію, як розробляти мобільні
Android-додатки і виходити з ними на ринок, а водночас — чому в ІТ не
варто гнатися за легкими грішми.

Попри те, що цього семестру це був не перший візит студентів на SoftServe,
учасники зустрічі все ж
попередньо висловили
бажання довідатись, як
влаштуватись на роботу
в найбільшу міжнародну
ІТ-компанію з українським
корінням і які в ній є можливості для кар’єрного росту. Маркетолог SoftServe
Юстина Гриник розповіла, що студенти (після
третього курсу) можуть
подаватись на навчання до
ІТ Академії компанії: зареєструватись на сайті, обрати курс, пройти тестування і — бути готовим працювати по 8 год. на день.
Академія дає добрі базові
знання, і, як свідчить практика, 7 із 10 слухачів курсу,
потім працевлаштовуються у SoftServe. Для молодих
фахівців у компанії є всі
можливості для професійного розвитку: персональний порадник; сертифікаційний, мовний, тренінговий центри. Загалом до

свого 25-річчя (у 2018-му)
компанія хоче досягти
цифри 10 тис. працівників у Львові (нині у шести
офісах 2,5 тис.). SoftServe
присутня в різних містах
України і вважається найкращою ІТ-компанією-роботодавцем України, а після відкриття офісів у Вроцлаві та Софії — і в Європі.
Якщо колись SoftServe працювала на аутсорсинговій
основі, то потім взялась за
власну продукцію, тепер
займається і бізнес-консалтингом і, до слова, у
планах є й підтримка стартапів, зокрема студентських.
У рамках семінару-лекції „Мобільні Android-рішення: розробка, паблішинг, монетизація“
провідний спеціаліст
SoftServe у галузі програмної інженерії, випускник
кафедри ЕОМ Ярослав
Клочник окреслив шлях
мобільної аплікації від ідеї
через розробку й до ринку.
Ідея, власне, може поляга-

ти в тому, щоб поліпшити
життя або собі, або іншому, як-ось клієнтові. Розробці застосунку передує
аналіз цільової аудиторії,
ринку, визначення часового ліміту, від чого значною мірою залежить вибір
технологій (чи нативних,
як Swift для Apple’івської
iOS, чи гібридних, як,
скажімо, Apache Cordova,
що дозволяє створювати
універсальні застосунки,
які працюють на різних
мобільних платформах, з
використанням веб-технологій). Також розглянули особливості структури
Android-додатка, тренди
написання програм під
платформу Android від
Google. А на завершення
— вихід на ринок. Спікер
порівняв два найпопулярніші мобільні маркети
— Google Play і App Store.
З його слів виглядає, що
розробнику комфортніше на другому: на Google
Play є низка нюансів із вимогами до контенту, по-

літики Google, і якщо ви
граєте не за правилами,
вас виженуть — аккаунт
заблокують — до того ж
назавжди. Apple із App
Store дещо поблажливіший: у разі порушень чи
змін вам надішлють листа
з докладним поясненням
й рекомендаціями. І нарешті — як заробити на
своєму проекті: які є базові інструменти їх монетизації (моделі безплатного
й платного доступу, як
free with in-app ads, paid
apps, freemium, paywall,
спонсорство, ін.). Ярослав
Клочник дав кілька порад.
По-перше, каже, Android і
мобільні маркети активно
розвиваються, і ця ніша
ще не заповнена, а відтак
перспективна. Ще — не
гнатися за грішми:
— Ніколи не кидайтесь
на „халяву“. Ні до чого
доброго це, зрештою, не
приведе. Так, публікація власних розробок на
маркетах дає заробіток. Я
знаю людей, які звільняються — і так працюють,
заробляють. Але вони
зупиняються в розвитку: коли ти згодом щось
запитуєш, не можуть відповісти навіть стосовно
базових речей, не встигають самі за актуальними
технологіями.
Проект кафедри ЕОМ,
що передбачає відвідини
ІТ-компаній і спілкування
з практиками, орієнтований передовсім на студентів комп’ютерних спеціальностей Політехніки,
хоча долучаються представники різних напрямів
і навіть вишів. Координатором проекту є старший
викладач кафедри ЕОМ
Анатолій Ігнатович.
Ірина ШУТКА
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студентські ініціативи

Мистецтво на підтримку воїнів

М

истецькі роботи магістрантки першого курсу ІБІД Львівської
політехніки Віри Антіпової 21 листопада презентували в галереї
„Арт-простір SKLO“ в Києві. Персональна експозиція — „Жінка, що
творить історію“ (відбулася за підтримки громадського активіста
Віталія Лебедя) символізувала життєву непорушність, стійкість,
незламність жінок.

На відкритті виставки
заступник голови Верховної Ради України Оксана
Сироїд наголосила, що
роботи Віри Антіпової
особливі передовсім тим,
що молода мисткиня по-

пуляризує прекрасний
різновид народного мистецтва — петриківський
розпис, осучаснює його,
творить цікаві композиції. „Творіть і, головне,
вірте в свої сили!“, — по-

бажала художниці
Оксана Сироїд.
Уже в перший день
виставки відбувся аукціон продажу робіт художниці. Віра Антіпова розпродала всі свої роботи.

разом із BEST

Інженерні змагання EBEC:
геніальні ідеї та цікаві проекти

А

що ви знаєте про мистецтво рівноваги і абсолютного спокою,
коли довкола все аж закипає від роботи і часу до фінішу
змагань залишається щораз менше? Впродовж трьох днів
можна було спостерігати, як студенти-політехніки буквально з
будівельного сміття створюють макети „розумного будинку“, в
якому автоматично відкриваються жалюзі, вмикається світло,
вимірюється вологість повітря.

| Світлина Наталії Павлишин

Таким було завдання у категорії Team Design цьогорічних
локальних Інженерних змагань
EBEC-2017 у Львівській політехніці, які традиційно проводить одна із найпрогресивніших
студентських організацій BEST,
локальний осередок якої діє в
нашому університеті.
— Завдання в категорії Team
Design цьогоріч значно важче,
ніж у попередні роки (надала
компанія Diacom — провідна на ринку автоматизації та
диспетчеризації України). Воно за
складністю таке ж, як на національному рівні змагань. І, справді, учасники були шоковані, коли побачили
завдання і список матеріалів, із яких
мають його створити. Та вже наступного дня трохи оговталися і почали
працювати. Вони мали три дні на те,
щоб створити проект і підготуватися до його презентації англійською
мовою. Взагалі всі завдання були
іноземною, бо, якщо з технічного

боку наші студенти досить сильні,
то щодо знання англійської мови в
них, на жаль, гірше. Коли відбуваються змагання на міжнародному
рівні (цьогріч пройдуть у місті Брно,
Чехія), то наші команди недобирають
балів якраз через неналежний рівень
англійської мови, — зазначив головний організатор локальних Інженерних змагань EBEC-2017 у Львівській
політехніці четвертокурсник ІТРЕ
Володимир Процкий.

Значну частина отриманих коштів студентка
передасть на підтримку
воїнів АТО.
Наталія ПАВЛИШИН

Досить складними були завдання
і в категорії Case Study. Щодня команди „ламали голови“ над досить
глобальними проблемами. Так, уже в
перший день політехніки працювали над питанням утилізації відходів
Грибовицького сміттєзвалища. Наступний день не був простіший: за
кілька годин студенти мали запропонувати цікаві варіанти модернізації
пакування продуктів харчування. В
останній день змагань команди брали „мозковим штурмом“ проблему
транспортування великих зв’язок
електропроводки на виробництві.
— До змагань завжди долучається досить багато студентів. Деякі
команди з року в рік беруть участь
в EBEC. Та цього разу охочих випробувати свої здібності було в
півтора раза більше. Нам довелося
проводити відбіркові тестування
та співбесіди: передовсім визначали технічні можливості, добрий
рівень англійської мови і психотип
учасників. Тож, унаслідок цього, в
кожній категорії було по десять команд, — розказала відповідальна за
зв’язки з громадськістю третьокурсниця ІНЕМ Марта Капериз.
Отож, цьогорічними переможцями, які продовжать змагання на національному рівні в Києві, в категорії
Team Design стала команда студентів
ІТРЕ New Take (Мар’яна Чернош, Валентин Присяжник, Сергій Тітков,
Констянтин Мироненко), а в категорії Case Study — команда студентів ІМФН Natural Selection (Максим
Філіпов, Уляна Галкіна, Євген-Сергій
Роман, Андрій Дацків).
Наталія ПАВЛИШИН
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до ювілею

Авіаційна наука зароджувалась
у Львівській політехніці
З
а допомогою львівських архівів з’ясовуємо, що авіаційний
транспорт бере свої початки у Львівській політехніці, яка
цьогоріч відзначає 200-літній ювілей.

| Світлини Руслана Барана

Відомо, що Київська і Львівська
політехніки „запліднювали“ чи не
одними із перших в Європі, „авіаційну теорію“, формували „авіаційну думку“, забезпечували „авіаційну мрію“ до практичної реалізації.
Якщо взяти чисті „авіаційну науку і
практику“, то саме у Львівській політехніці відбувалося її становлення і саме тут у числі перших в Європі
було започатковано кафедру аеродинаміки і побудовано аеродинамічну
трубу. Львів’яни також уперше відкрили технічні авіаційні майстерні.
Подейкують, що саме професор
Степан Джевецький став одним із
творців наукової теорії лету, як
такого. Будучи фактично піонером
авіаційної науки в Європі, він ще
задовго до того, як „батько російської авіації“ Микола Жуковський,
а саме 1875 року, на основі проведених наукових досліджень, видав
книгу „Аероплани в природі“. Тобто якраз з того часового періоду в

SSАеродинамічна труба Львівської
Політехніки у свій 100-літній ювілей

авіації як галузі знань становлення
набуває повітроплавання і зароджується новий напрям — літання. Саме
лети почали приваблювати людство
своїми можливостями і неординарністю. Отож львівський професор
стає на цьому ґрунті досліджень
піонером-теоретиком, а Львівська
політехніка у цій принципово новій
справі технологічно-інноваційного
напрямку авіастановлення домагається успіху раніше за інших. Це

сталося ще й тому, що з метою пропаганди техніко-природничих наук
1862 року місцеві науковці створили
групу, яка невдовзі трансформувалася у відоме „Політехнічне товариство“. Його найпершим очолив
професор Політехніки Роман Гостковський (1837 – 1912).
Практично з того часу, а саме з
кінця ХІХ ст. до „авіаційної тематики“ долучився і досяг значних
успіхів випускник Львівської політехніки Едмунд Лібанський (1862 –
1928). Після завершення навчання
він працював асистентом кафедри
мостобудування. Через кілька років
уже дипломований інженер створив
власну технічно-інженерну контору, займався практичними будівельно-технологічними справами. Своїх
авіаційних досліджень не полишав.
Маючи статки, був популяризатором авіаційної справи у Львові, на
теренах Західної України і Польщі
й частково в Австрії.
Якщо йти за місцевими краєзнавцями, зокрема Ярославом Янчаком
(1950 – 2015), то серед тогочасних
публікацій дотепер відомі перші
праці Е. Лібанського: „Завоювання
атмосфери“ (1905), „Сучасна авіація
та авіаційна промисловість“ (1911)
та ін. Їх автор був талановитий винахідник, експериментатор і зробив
вагомий і чи не найбільший внесок
саме в авіаційну галузь. Так, уже в
1905 – 1909 роках він зініціював у
Львівській політехніці діяльність
технічного бюро. Відразу ж по тому
домігся створення більш широкого, хоча й громадського органу —
Галицького авіаційно-технічного
товариства „Авіата“. У такий спосіб
талановитий освітянин зумів залучити до вирішення проблем авіації
ширші кола. Завдяки цьому товариству у Львові було придбано, окрім
наявних „путобальонів“ (легших за
повітря літальних апаратів) ще й
повітряні судна. Товариство закупило для власних потреб також, як це
називають тепер, важчі за повітря
апарати — літаки типів „Вуазен“ і

„Блеріо“. Розпочато демонстраційні
польоти, які серед львівської еліти
та й зрештою серед пересічної публіки викликали певний резонанс і
увагу.
Успіх літальних апаратів на нових сполученнях заохотив до авіації й молодь. Зокрема засновано
Авіаційну спілку студентів Львівської політехніки (1909). Спілка під
патронатом С. Джевецького, який
працював тоді у Парижі, невдовзі
налічувала більше восьми сотень
членів. Особливу увагу тут приділялося саме новому напряму знань —

SSЗагальний вигляд
аеродинамічної труби Львівської
Політехніки у наш час

авіацієтворення. Вона як організація, до якої входили як студенти, так
і професори, поставила перед собою
основне завдання науково-дослідницького плану. За підтримки ректорату Львівської політехніки вдалося домогтися створення у складі
навчального закладу нової кафедри.
Варто наголосити, що такі дії тоді
робилися лише за згоди імперського Відня.
Отож уже в січні 1910 року львівські науковці і піонери авіації змушені були меморандумом звертатися
до австрійської адміністрації у Відні
з проханням дозволити відкрити аеродинамічну кафедру, а також будувати спеціальну лабораторію з аеродинамічною трубою. Хоча ці спроби
започаткування нової для політехніків справи були чи не найперші в
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Європі, проте з причин бюрократичної тяганини та й
перепон завзятим львів’янам вдалося відкрити другу
в Європі кафедру аеродинаміки (першу було відкрито
у Сорбонському університеті). Так на наших теренах
виростали науково-дослідницькі об’єкти молодої науки, якою тоді була й авіація.
Свідченням цього стала
авіаційна виставка у Львові
1909 року.
Підсумовуючи, можемо
сказати однозначно, що
саме Львівська політехніSSБудівля авіаційної лабораторії
ка, ще задовго до відомого з аеродинамічною трубою в наш час
в Україні Національного (тепер навчальний корпус Політехніки № 12)
авіаційного університету,
який створено 1933 року, була серед дослідницька споруда. Вона могла
піонерів авіаційної думки, освіти, виникнути лишень у вищій школі з
науки, технології і в якійсь мірі — віковими традиціями науково-освіттехніки авіабудування. Особливо це нього процесу.
стосується авіапланеризму. Донині
в одному з корпусів нашого універРуслан БАРАН,
ситету науковці використовують
член-кореспондент
уже понад століття аеродинамічну
Транспортної академії України,
трубу. Мало хто знає, що це друга
почесний працівник авіаційного
в Європі така науково-технічна і
транспорту України

наукові зустрічі

Виховати педагога для
профтехосвіти

У

Львівській політехніці відбулася Всеукраїнська конференція
„Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія
і практика“, присвячена 200-літтю університету.

В роботі конференції взяли участь
науковці і керівники вищих професійних училищ Києва, Львова, Кривого Рогу, Хмельницького, Переяслав-Хмельницького, Чернігова, Сум,
Дніпра, Луцька, Івано-Франківська,
Херсона та інших міст України.
Учасники конференції говорили
про проблеми модернізації змісту і
організації освіти майбутніх педагогів професійної школи в умовах інформатизації суспільства, професійну мобільність і готовність такого педагога працювати в ринкових умовах,
інтерактивні підходи до організації
методичної роботи з цією категорією
педагогів, роль керівника навчального закладу у професійному становленні молодого педагога тощо.
Велику зацікавленість у гостей
викликала доповідь завідувача ка-

федри педагогіки та соціального
управління ІНПП Юрія Козловського про інтерактивний підхід
до стратегічних напрямів розвитку професійної педагогіки. Загалом усі, хто виступав цього дня, з
тривогою говорили про проблеми
підготовки педагогічних кадрів
для роботи у профтехучилищах,
які вміли б користуватися інтерактивними методами навчання, використовували б соціальні мережі
та інше. Тобто вміло формували б
професійну компетентність майбутніх молодших спеціалістів.
У ході конференції відбулися
майстер-клас з педагогічної майстерності, педагогічний коучинг та
п’ять секційних засідань.
Катерина ГРЕЧИН
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наш календар
1 грудня — Всесвітній день боротьби
зі СНІДом.
4 грудня — Введення у храм Пресвятої
Богородиці.
6 грудня — День Збройних сил України.

Пам’ятні дати
1.12.1717 — народився Георгій Кониський, український письменник, проповідник і громадський діяч.
1.12 .1883 — народився Микола Хвильовий, український письменник, ініціатор створення ВАПЛІТЕ, автор „Санаторійної зони“.
1.12.1909 — народився Анатолій КосАнатольський, український композитор і педагог.
1.12.1918 — народився Платон Майборода, український композитор, автор
пісень „Білі каштани“, „Рідна мати
моя“.
1.12.1930 — народився Роман Федорів,
український письменник, автор романів „Отчий світильник“, „Єрусалим на
горах“.
1.12.1978 — помер Петро Панч, український письменник, автор роману „Гомоніла Україна“.
1.12.1991 — відбувся Всеукраїнський
референдум, за результатами якого
Україна стала незалежною державою.
1.12.1991 — Леоніда Кравчука обрали
першим Президентом незалежної
України.
3.12.1722 — народився Григорій Сковорода, видатний український просвітитель-гуманіст, філософ і поет.
5.12.1878 — народився Олександр
Олесь, відомий український поет.
5.12.1904 — народився Михайло Дерегус, український живописець і графік.
5.12.1931 — народився Григір Тютюнник, український письменник.
6.12.1892 — народився Микола Куліш, видатний український письменник-драматург.
6.12.1903 — народився Микола Колесса, відомий український композитор,
диригент, засновник львівської диригентської школи.
7.12.1870 — помер Михайло Вербицький, український композитор, автор
Державного славня „Ще не вмерла
України…“.
7.12.1900 — народилася Катерина Білокур, українська майстриня народного
декоративного живопису.
7.12.1936 — помер Василь Стефаник,
видатний український письменник,
майстер новели.
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поминальні заходи

Мусить знати кожен: так вбивали твій народ

З

агальнонаціональною „Хвилиною мовчання“, акцією „Запали
свічку пам’яті“ та панахидами 26 листопада вшанували
пам’ять жертв Голодоморів 1921 – 1922, 1932 – 1933, 1946 – 1947
років у країні. До молитви за всіма українцями, які загинули
страшною смертю долучилися у 32 країнах світу.

Під час поминальних заходів Президент України наголосив, що зараз
особливо важливо продовжити роботу щодо визнання світовою спільнотою та іноземними державами
Голодомору геноцидом українського

народу. Бо злочини проти людяності
не мають терміну давності.
Однією із масштабних акцій було
„Сопричастя“ як знак духовного єднання нинішніх поколінь із жертвами Голодомору та терору.

У Львові люди зійшлися на екуменічну панахиду до пам’ятника
Т. Шевченкові. Опісля учнівська та
студентська молодь із запаленими
лампадками пішла „Ходою пам’яті“
до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій
(проспект В. Чорновола). У цей день
у всіх храмах відбулися поминальні
молебні за невинно убієнними українцями.
Н. П.

маршрутом любови

Мистецька феєрія
М

инулого тижня мені випала щаслива нагода у
складі численного культурницько-мистецького
колективу відвідати прифронтовий Донбас.

За добу, подолавши майже
1500 км, ми відразу розділилися на
мобільні групи і, крім Краматорська,
відвідали Слов’янськ, Дружківку й
Костянтинівку. І всюди — у школах
вишах, книгозбірнях, палацах культури й центрах дитячої творчости
щедро ділилися своїми знаннями й
уміннями, піснями й танцями, галицькими звичаями й традиціями,
художнім словом, фільмами, науковими розслідами, а також книжками
й часописами, яких було понад 50 чималих коробок.
Працівники бібліотек і палаців
культури, викладачі й вихователі, а
головно — діти різного віку та їхні
батьки відкривали для себе незнану
досі Україну з її неповторним різьбярством, коломийками, писанкарством, гончарством, строями, ляльками-мотанками, соломоплетінням,
витинанками тощо.
По завершенні першого дня нас
чекав справжній емоційний катарсис від перегляду вистави „Зерносховище“ Львівського академічного
театру для дітей та юнацтва. Трагедія
Голодомору 1932 – 1933 рр. нікого не
лишила байдужим, бо постала в настільки незвичному рішенні режисера А. Приходька, що глядачі й актори
по завершенні вистави майже дві години її обговорювали, сперечалися,
ділилися враженнями та спогадами.
Апофеозом усього було спільне ви-

конання нашого славня „Ще не
вмерла Україна“.
Другого дня, тими ж маршрутами,
але в иншому складі митці й науковці Луцька, Хмельницького, Ужгорода, Тернополя, Івано-Франківська,
Львова та области роз’їхалися до
вдячних слухачів і глядачів.
У Краматорську зранку урочисто
вшановували учнів — переможців
конкурсу „Літні читання-2016“ у
рамках проєкту Центру дослідження
літератури для дітей та юнацтва „Вся
Україна читає дітям“, а ввечері представницьке журі вручило нагороди
переможцям Першого східноукраїнського літературно-мистецького
конкурсу „Кальміюс“.
Черговим сюрпризом як для нас,
так і для вщерть заповненої зали був
феєричний двогодинний „Наш Шевченко“ — концерт сестер Тельнюк у
супроводі Луганського симфонічного оркестру, який традиційно всі разом завершили Державним славнем
України.
Два дні поспіль „Книжкова толока — Книжковий дворик“, яка відбулася завдяки Л. Хомчак, та у складі
Д. Корній, О. Гавроша, С. Синюка,
Г. Пагутяк, І. Гентоша, Т. Качак,
З. Суходуба, Л. Данильчук, В. Олеш,
Н. Марченко, Л. Долик, М. Зубкова
й инших презентували своє слово й
книжки донеччанам і організаторам

— місцевим волонтерам, які тягнуть
майже самотужки всю просвітницьку діяльність у цьому неспокійному
реґіоні.
Як я не намагався б розповісти
про цей триденний калейдоскоп подій, моя розповідь буде не повною
і, щоби уникнути підозр у суб’єктивізмі, пропоную лише фраґмент
вражень пересічного глядача, які
він виклав у інтернеті (стиль і правопис збережено): „БЕЗМЕЖНІСТЬ
ЛЮБОВІ — я можу тільки цими словами висловити те, що було створено
у Краматорську 11 – 12 листопаду.
Вони приїхали зі всієї України, щоб
сказати, що вони нас люблять. Але,
навіть, слово фестиваль до цього не
підходить. Може, дійсне, мистецька
феєрія. В мене таке відчуття, що я
зміг подивитися лише 1/100 того, що
було. Одночасно на десятках майданчиків в дитячих центрах, бібліотеках,
клубах, школах та дитячих садочках
майстри слова, дії, ноти, пензля та
ін. дарили нам своє серце...“.
Докладніше див. тут: http://www.
konstantinovka.com.ua/news/2016/11/
bezmezhnist_lyubovi.
Микола ЗУБКОВ,
працівник Комітету
стандартування
технічної термінології
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музичний проект

Пережиття війни — у пісні
У
Львові діє соціально-мистецький проект
„Пісні війни“, які створюють українські воїни
разом із сучасними композиторами. На сьогодні
вже вийшли у світ „Дорога на схід“, „Не сумуй“,
„Бог біля тебе“, „Майданівцям“. Попереду —
ще понад десять пісень. Завершиться проект
виданням альбому до третьої річниці Майдану.

Про „Пісні війни“ розповідає керівник цього соціально-мистецького проекту Галина Гузьо.
— Ідея проекту розпочалася з того, що Павло Табаков, з яким я вже багато
років працюю як менеджер,
написав пісню „Дорога на
схід“. Він створив музику на
слова свого товариша з Чернівців Василя Фесюка. Вони
вже раніше разом написали
„Небесну сотню, Господи,
прийми“. А „Дорога на схід“
присвячена воєнним дням,
хлопцям, які їдуть боронити нашу землю.
Одного дня ми мали
творчу нараду і Павло
каже: „Знаєш, я, напевно,
не мав би виконувати ту
пісню. Найчесніше і найправильніше, щоб її заспівали ті хлопці, про кого
вона написана, які не з
оповідок і не з чиїхось вражень і розповідей знають,
що таке війна.
— Як Ви знайшли виконавців?
— Зробила кілька дзвінків на Яворівський полігон,
у Західний прес-центр Міністерства оборони Украї-

ни. Мені порекомендували
воїнів, які мають вокальний талант. Це було п’ятеро чоловіків різного віку —
Максим Перев’язко, Богдан
Ковальчин, Тарас Гривул,
Андрій Шевчук і Петро Комендант. Сьогодні „Дорога
на схід“ звучить на радіо,
рінгтонах, вона популярна
в інтернеті, діти виконують її на шкільних святах,
бійці — на своїх заходах чи
просто під гітару.
— Цей дебютний запис
продовжився великим проектом.
— Ми ближче познайомилися з воїнами. Один із
них — Максим Перев’язко — постійно їздить у
зону АТО з концертами,
має свою пісенну творчість. Десантник Богдан
Ковальчин на війні почав
складати пісні, тепер записує свій сольний авторський альбом. Тарас Гривул — воїн, професійний
бандурист, член Національної спілки кобзарів
України, тепер працює зі
студентами — майбутніми
військовими. Тоді я зрозуміла: якщо ми за тиждень

знайшли п’ятьох співочих
воїнів, то по всій Україні,
їх, мабуть, є більше.
— Як виникли наступні
пісні?
— Я написала про цей
проект великий пост у Фейсбуці, про те, що ми шукаємо фронтову творчість,
тобто пісні і вірші, які
створюють ті, хто пройшов
війну. До того ж, відразу
поставила завдання — відбирати найкращі зразки,
робити їхнє професійне
аранжування і записувати
на професійній студії —
тобто створити кожну пісню так, як це роблять професійні артисти. Але потім
прийшла думка зробити це
ще більш творчо і цікаво
— оскільки пісні мали б
об’єднатися в альбом „Пісні війни“, то було б класно,
аби кожну таку авторську
воєнну пісню виконували
бійці у тандемі з відомими українськими
виконавцями. Досить легко, жваво і
швидко вдалося налагодити контакти
з виконавцями, які
вже не один рік у
шоу-бізнесі.
Так 1 вересня всі
почули „Не сумуй“ у
дуеті її автора, воїна
Олександра Рожка і
лідера гурту „Антитіла“ Тараса Тополі.
До Дня захисника
України з’явилася

пісня десантника Богдана
Ковальчина й Арсена Мірзояна — „Бог біля тебе“. А
у День Гідності і Свободи
композицію „Майданівцям“ презентували Олександр Рожко та лідер гурту
„Мандри“ Сергій Фоменко
(Фома).
— Чи вже знаєте, які пісні будуть наступні?
— До кінця року ми запланували запис ще двох —
„Щастя, коли ти не йдеш на
війну“ і „Молитва на Різдво“. Перша — це „жіноча
пісня“. Слова до неї написала Оксана Гривул — дружина Тараса Гривула, одного з виконавців „Дороги на
схід“. Її ми почуємо напередодні Дня Збройних сил
України. Виконає пісню
десантниця Ірина Красота
разом з Іриною Долею.
А на завершення календарного року зазвучить
і „Молитва на Різдво“. Її
виконає „Піккардійська
терція“ разом із бардом зі
Стрия Зіновієм Метюхом
(його всі знають як Зеника з
Майдану, який тримав нічну варту, виходив на сцену
з гітарою. Потім узяв цю гітару і пішов добровольцем
на війну). Звісно, із січня
продовжимо цей доволі
цікавий пісенний проект.
Віримо, що й надалі складатиметься гарна співпраця
між воїнами й артистами.
Ірина МАРТИН
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цікавий гість

Мальовничий світ Олександра Опарія
Р
озкішна петриківська квітка викладача Львівської
національної академії мистецтв Олександра Опарія стала
символом міста Дніпра в „битві міст“ за право проводити
найбільший музичний конкурс — Євробачення (відбуватиметься
наступного року в Києві).

ці майстри впровадили такі розписи на порцеляну. Тоді це було
досить незвично і не всім подобалося, бо це настінний розпис. Та
експеримент вдався і мальовничі
візерунки на делікатному фарфорі стали одним із улюблених сувенірів. Мене цікавив цей напрям,
бо я закінчив Миргородський
художньо-промисловий коледж,
працював на Городницькому
фарфоровому заводі. Мої порцелянові вироби є багато-де за
кордоном, а також у різних музеях України.
Окремої уваги заслуговує колекція давнього українського одягу
Олександра Опарія.
— Збірку починав вузькоспеціалізовано: зацікавився полтавською жіночою сорочкою, її архаїчним орнаментом. Коли вперше побачив в музеї
полтавські сорочки, то їх лаконізм у
колористиці, поєднаний з надзвичайною змістовою глибиною в орнаменті, мене просто вразив. Першу таку
сорочку придбав у рідному містечку
Ромни (Сумщина) на базарі, після
того не раз вишукував такі експонати
— зараз маю цілу збірку, левова частка якої — жіночі сорочки центральної
України, рушники з деревом життя,
окремі експонати з різних регіонів.
Митець каже, добре, що зараз
така активна хвиля зацікавлення
автентичним українським одягом,
гірше те, що відбувається нищення
цієї спадщини. Люди купують давні вироби, не враховуючи, — яку б
із тих сорочок не вдягнув, все одно
відчуватиметься дискомфорт, бо це
індивідуальний пошив. Тож ідуть
до кравчинь, перекроюють, поправляють і навіть, якщо зберігають візерунок, втрачається автентичний
крій. Окремо зауважує і правильну
реставрацію цих виробів, яку повинні робити лише фахівці, бо давні
сорочки мають цілий ряд особливих
швів, які мало-хто вміє відтворити.
Також потрібне спеціальне прання,
адже колись вишивали нитками, фарбованими натуральними барвниками.

| Світлина Наталії Павлишин

Готуючись до інтерв’ю з викладачем кафедри художнього текстилю ЛНАМ Олександром Опарієм,
більше орієнтувалася на бесіду про
петриківський розпис, яким він займається понад тридцять років. Та за
розмовою зрозуміла, що натрапила
на справжній мистецький талант:
довідалася багато цікавого про інші
захоплення майстра — писанкарство,
ткацтво, розпис порцеляни, збірку
автентичного українського одягу.
— Я долучився до проекту зі створення символу Євробачення завдяки
студентові ЛНАМ Ігорю Лісному,
який родом із Петриківки. Він взяв
мої листівки до Києва на міжнародний фестиваль традиційних культур
„Етносвіт“, а звідти повіз їх у Дніпро,
де в облраді вподобали кілька, серед
них була листівка з тією квіткою. Перед тим Ігор запостив ці малюнки у
фейсбуці, написавши, що непогано
було б, щоб символом Євробачення
стала така петриківська квітка.
Петриківським розписом Олександр Опарій зацікавився ще в юності, осягнути основні принципи допомогла книга „Прикрась свій дім“, де
був розділ про петриківський розпис
із порадами Пелагеї Глущенко, а згодом познайомився з майстрами-петриківчанами: сестрами Уляною та
Ліаною Скляр, Валею Карпець, Марією Яненко із родини Статив. Тоді
вже мав власні роботи, а вони давали цінні поради щодо колористики,
композиції малюнків.
Зараз таке зацікавлення петриківським розписом, як зауважив пан
Олександр, з’явилося завдяки старанням окремих людей. Вагомий внесок
зробила мисткиня Галина Назаренко — саме вона не раз зверталася в
ЮНЕСКО, щоб цей вид народного
малярства внесли до списку нематеріальної культурної спадщини. Чимало зусиль до популяризації самобутнього мистецтва докладає й співавторка проекту „Петриківка — душа
України“ Ніна Бурневич.
— Я більше тяжію до київської
школи петриківського розпису. Саме

— Цей одяг — експонати музейного рівня. До нас він дійшов у доброму
стані, бо його вдягали лише на великі
свята. У дослідників є чимало відомостей про те, що жінки мали святкові
сорочки по одній на різні празники.
Схиляюся до того, що такі речі мають
зберігатися в музеях. Навіть понищену сорочку краще зберегти в такому
вигляді, як є, аніж обтинати візерунки і нашивати на пальта чи сукні — це
несмак.
Професійна діяльність мого співрозмовника пов’язана з текстилем,
ткацтвом, батиком: навчає студентів
одного із найдавніших промислів і
вчить їх робити це красиво та самобутньо.
— Більше мені подобається ткацтво на верстатах і ручний перебір.
На основі джерел розробляю ряд
орнаментів, які вже потім диктують
мову виробу. Експериментую, творю
і в писанкових орнаментах. На цей вид
моєї творчості великий впив мав мій
друг Тарас Городецький. Зрештою,
захоплення петриківкою, полтавськими вишиванковими візерунками
також відбиваються і в писанкарстві.
В мене є ряд квіткових писанок, переспів із мальованою керамікою Пістеня,
вибійчаними тканинами України, іконою на склі. Належу до тих, хто підходить до всієї роботи творчо, ніколи не
чекаю натхнення чи настрою до роботи, а просто працюю.
Наталія ПАВЛИШИН
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презентація

коротко

Румун і француз
відкривають нам Франка

29 листопада у церкві св. Климентія Шептицького (вул. М. Кривоноса, 1) відбулася пропам’ятна
панахида по видатній художниці Софії Караффі-Корбут.
Упродовж 1961 — 2016 років вийшло друком понад 60 її книжок
загальним тиражем більше 7 млн.
примірників.

І

ван Франко і комікси? Хіба таке можливе? Так, якщо взяти Франковий
невеликий візуальний твір і перевести його у графічне зображення.
Студенти кафедри дизайну та основ архітектури Львівської
політехніки 22 листопада дізнавалися, як це зробити на презентації
книжки „Герой поневолі“ безпосередньо від її співавторів, українців
за походженням — художника Міхая Тимошенка (Румунія) та
адаптатора тексту, видавця Кирила Горішного (Франція).

| Світлина Наталі Яценко

Якщо слово „комікс“ викликає у вас
асоціації з чимось легковажним і розважальним, то даремно — у Франції
цей жанр досить популярний, тільки називається він більш серйозно
— бандесіне (ВС), тобто „мальована
стрічка“. Франція, а також Бельгія є
столицями європейського коміксу.
Особливу увагу, як розповів присутнім Кирило Горішний, починаючи з
70 – 80 років минулого століття, викликає такий різновид бандесіне, як
графічний роман — він цікавий навіть

підліткам і дорослим, бо піднімає гостріші, ніж звичайні комікси, проблеми. Зокрема, джерелом для зображень
стає історія, а в останні десять років
— Друга світова війна, де зовсім інші
зображальні засоби, ракурси, динаміка. Крім цього, бандесіне зазнає постійної еволюції — відбувається пошук стилів, ідей. Скажімо, французам
тепер цікаві біографії видатних особистостей — Віктора Гюго, Альберта
Камю, Джеймса Джойса…
В Україні комікс мало знаний, а
формат графічного роману практично
не відомий. Тому поява два роки тому
у видавництві „Леополь“ першого
тому Франкового „Героя поневолі“
— це нагода українцям долучитися
до світових мистецьких тенденцій.
Тепер у бандесіне панує стиль мініма-

лізму, але Міхай Тимошенко й Кирило
Горішний вибрали інший шлях — деталізацію. Вона дає змогу читачеві (у
книжці збережено 60% Франкового
тексту, не порушено дух його твору)
зануритися у минуле, а саме час Весни народів, побачити, яким тоді був
Львів, з мостом через Полтву, з голубами…
Міхай Тимошенко зізнався: „це не
мій стиль малювання, я люблю малювати людей, а тут важливо було, щоб
читач зрозумів, що основний герой
— місто, і тому воно мало бути
впізнаваним“. Для відтворення
правильних ракурсів він ліпив
персонажів із пластиліну, моделював їх на комп’ютері, а також
деякі моменти фотографував,
малював на папері. Такій роботі
передував копіткий процес вивчення документації, архівних
матеріалів — старі літографії
давали відповіді на питання, як
колись люди ходили, віталися і
т. ін. Багато часу було приділено створенню шрифту, також
пошукам, як поєднати текст
із зображенням, передати динаміку
оповіді. Міхай сам вчився правильного співвідношення людей і простору
й під час презентації студентам радив
опановувати малювання коміксів теж
самим (в Україні у мистецьких вишах
цього не вчать), з інтернетних джерел. Для досягнення результату добрі
будь-які засоби — як туш і перо, так і
комп’ютерні програми.
Торік „Герой поневолі“ репрезентували на міжнародному фестивалі
коміксів у Брюселі, а Австрійський
центр запропонував перекласти твір
на німецьку. Все це дало наснагу продовжувати розпочате — вихід другого
тому графічно адаптованої історичної повісті Франка заплановано на
травень наступного року.
Наталя ЯЦЕНКО

Документальна картина про
тренера Валерія Лобановського
завоювала нагороду як найкращий фільм на Міжнародному
фестивалі спортивного кіно в
Мілані. Перемога символічна:
нагороду фільм отримав у місті, де
свої найкращі роки провів вихованець Лобановського Андрій Шевченко, друге місце посіла „Барса:
більше, ніж клуб“ Жорді Льомпарта, а саме у матчах з Барселоною
київське „Динамо“ отримало дві
найвідоміші перемоги — 3:0 та 4:0.
Картина „Лобановський назавжди“
виходить у прокат 1 грудня.
До Міжнародного дня Аргентинського танго 4-го грудня на
сцені Національного драмтеатру
ім. М. Заньковецької відбудеться
концерт зірок аргентинського
танго. Учасники вечора — одна
із найвідоміших пар танцюристів
та викладачів світового класу,
засновники Tango Rouge Company,
постановники видовищного танго-шоу Нері Піліу (Neri Piliu) і Шаніна Кіньонес (Yanina Quinones).
Їхній виступ супроводжуватиме
італійський танго-оркестр Tango
Spleen Orquesta. Початок о 19.00.
З наступного року в ЛОДА змінять
підхід до проведення та організації урочистих академій з нагоди
державних свят. Тепер відбуватимуться конкурси проектів, і творча
комісія, сформована з фахівців у
галузі культури, буде обирати найкращі та найцікавіші варіанти.
На Львівщині планують збільшити
кількість фестивалів, які будуть
привертати увагу до районів
області. За прикладом Заходу, на
Львівщині департамент з питань
культури, національностей та релігій ЛОДА має намір організовувати в кожному районі брендовий
фестиваль. Так у Жидачівському
районі заплановано провести
Фестиваль яблук, а в Радехівському — Фестиваль карамелі.
За матеріалами інформагенцій
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Розвивають традицію іконопису
часів Київської Русі

У

духовно-культурному центрі „Архистратиг“ ( подвір’я церкви св. Михаїла)
відкрилася перша виставка іконописної майстерні „Алімпій“.

Учасники виставки — старший викладач кафедри монументального живопису ЛНАМ Юрій Вербовський та подружжя Комарницьких — керівник художньої студії Центру родини, що діє при Фонді св. Володимира, Марина Ко-

марницька та її чоловік, керівник
іконописної студії при цьому ж
фонді, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник НДС
ЛНАМ, викладач кафедри КЛАВІС
УКУ Андрій Комарницький.
Художники-іконописці представили цикл ікон „Мімезис“. Уже багато років вони оздоблюють храми у Львові і в Україні — розписують стіни, виготовляють іконостаси. Їхня праця прикрашає церкви на
Левандівці та в Кривчицях, тепер художники працюють
у храмах святих Ольги та Єлизавети й св. Климента папи.
Їхні ікони є в церкві Різдва Пресвятої Богородиці.
Свої мистецькі роботи формують у традиціях епохи
Київської Русі. Мета виставки — привернути увагу громадськості до сакральної спадщини Русі-України княжого
періоду. До слова, майстерню „Алімпій“ митці назвали
на честь києво-печерського іконописця, преподобного
Алімпія.
Ірина МАРТИН

прем’єра

Класична й модерна „Симфонія танцю“

Т

ри одноактні балети — „Па де катр“, „Видіння
троянди“ й „Ближче, ніж кохання“, об’єднані
спільною назвою „Симфонія танцю“, ввійшли
наприкінці листопада в репертуар Львівського
національного театру опери та балету
ім. С. Крушельницької.

„Па де катр“ — вистава, присвячена роботі Жюля Перро і чотирьох
видатних балерин ХІХ століття, яку
створив 1941 року англійський артист
балету й хореограф Антон Долін. Загальний танець чергується з варіаціями, котрі розкривають артистичні й
технічні можливості балерин.
„Видіння троянди“ — це історія,
в основу якої покладені два перші
рядки вірша французького поета-романтика Теофіля Готьє: „Я —
дух троянди, яку ти носила вчора на
балу…“. Дівчина, яка повернулася з
першого балу, її сонні мрії-видіння
про кохання, навіяні подарованою
трояндою — все передано, чуттєво,
ніжно й легко.

Сучасний одноактний балет „Ближче,
ніж кохання“ — найскладніший за переплетенням рухів,
емоцій, сцен. Він проводить глядача через
усі стадії почуттів, які
виникають між двох, і
примушує усміхатися,
сумувати, жити ілюзіями й пристрастями.
Менш, ніж за півтори години глядач отримує естетичну насолоду від
споглядання вишуканості, граційності та пластичних рішень артистів і хореографів. Емоційність, експериментальність із наповненням

образів смислами йде
по висхідній: якщо
перший балет є абсолютно класичним, із
давно знаними па, то
другий уже має більше романтизму, драматургії, третій же
— відштовхуючись
від класики, набуває
сучасного динамізму
й певного драматизму.
Мистецький керівник проекту — заслужений артист України
Ігор Храмов задоволений отриманим результатом:
— Задум був давно, але ми лише
тепер уперше торкнулися золотого
фонду світової класики. І нам задумане вдалося. Оскільки проект
спільний — Філадельфія — Львів —
Київ, то сподіваємося на поїздку до
Америки.
Наталя ЯЦЕНКО
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виставка

Графіка „львівського Пікассо“

У

мистецькій галереї Гері Боумена (Наливайка, 18) триває
виставка графіки Олега Мінька. Тут уперше представлено
півсотні творів митця, що раніше ніде не експонувалися.

Олег Мінько — уродженець Макіївки на Донеччині. З кінця 50-х років жив у Львові — спершу тут навчався, а потім працював, викладав, вів
наукову роботу, був професором, завідувачем кафедри текстилю Національної академії мистецтв.
Художник працював у різних стилях — реалізм, постмодернізм, експресіонізм. Брав участь у міжнародних виставках у Лондоні, Жешуві,
Гельсінкі, Філадельфії, Чикаго, Вашингтоні, Бонні, Вроцлаві, Варшаві,
Ґданську, Берліні. Митець створив
понад 600 художніх творів, які збе-

рігаються у музеях України,
США, Канади, Росії, Німеччини, Бельгії й у приватних
колекціях. Олег Мінько —
автор численних гобеленів і
театральних завіс. Одна з цих
робіт прикрашає Будинок художника у Києві.
Ім’я Олега Мінька ввійшло
до підручників з історії української
та зарубіжної культури ХХ століття
та основ естетики. Мистецтвознавці
називають його стиль „слов’янською
гілкою“ європейського експресіонізму, а друзі — „львівським Пікассо“.

Графічні картини, вперше
представлені на виставці, упорядкувала донька художника Ірина
Муращик.
Ірина МАРТИН

смачна культура

Локальний продукт + українська душа = смакота

В

ареники, борщ, сало… Здається, чим можуть вразити українці
самих себе й іноземців? Звісно ж, не італійською піцою чи
японськими ролами: щоб добре готувати чужі страви, інтернету
не достатньо — потрібно їхати в ту країну, звідки страва родом,
пізнавати й розуміти її культуру. А ось відроджувати свою кухню
— за останні роки раціон українців через зменшення споживання
трав, ягід збіднів на 70%, — підносити її на новий рівень ми можемо.

Їсти повільно і своє
Коли задавати у гуглі в пошук
„локальний продукт“, система між
іншим запитує: „Може, ви таки
мали на увазі глобальний продукт?“.
Глобалізація настільки ввійшла в
наше життя, що тепер спостерігаємо зворотний ефект — порятунок
унікальності. Ще 1986 року в Римі
відбулися антиглобалістичні протести, що стосувалися їжі — італійці повстали проти появи першого
Макдональса в Італії. Власники мережі швидкого харчування мусили
внести корективи в рецептуру ресторану — щоб задовольнити місцеві смаки, почали використовувати
локальні продукти. Кулінарна вибагливість італійців вилилася в цілий рух, який отримав назву Slow
Food. Тепер ним охоплено 143 країни, серед яких — і Україна.

Slow Food дбає за збереження
традицій національної та регіональної кухні. Цьому сприяє так званий
Ковчег смаку — фонд, який збирає
продукти й історичні рецепти, що
зникають — за допомогою грантів
він надає їм нове життя. До його
списків потрапило й 10 українських
продуктів, зокрема будз (альтернатива пармезану), вурда, водяний
горіх, який під час очищення озер
майже винищений. Цікаво, що раніше в Україні було 600 сортів яблук, а
тепер зосталося лише 60…

Щоб шкварчало
Нова українська кухня — це нові
технології й локальні продукти, а
також душа, яку вкладають кухарі
в приготування страв. Тому цілком
доречною є поява в меню таких новинок, як різотто з травами, олія з

голочок смереки, лопух у всіх можливих варіаціях — замість коренеплодів можна використовувати
його корінь, замість шпинату — листя — шеф-кухар Юрій Ковриженко
навіть переконаний, що „лопух може
стати 100% українським ексклюзивом на експорт“. Однак і традиційні
страви за переписами наших бабусь
не гірші, просто треба готувати їх із
якісних фермерських продуктів і так,
„щоб шкварчало“.
Поки що туристи не сприймають
Львів як місто гастрономії. Ресторатор Марк Зархін подає такі факти:
до 2013 року у Львові 80% кухні — це
італійська, французька, японська і
лише 20% — українська. Креативний
клас, який тепер формується, проти
мережових ресторанів, та й туристи
(80% туристів, які приїжджають до
Львова, — з України) шукають (але
не знаходять) галицьких смаколиків.
За спостереженнями Удо Хайне,
власника готелю й ресторану „Атлас“, Україна досі залишається м’ясо-картопляною країною. І це не є
погано, якщо цю свою особливість
вміти вдало подати. Для цього — „не
робіть того, що робить ваш сусід, і
робіть якнайкраще“.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Сканворд
Ворожбит
на зорях
Королівський
палац у
Севільї

Місто, Іспансьзасно- кий поет і
ване
королем драматург
Данилом

Солоне
озеро в
Туреччині

Перебільшене поняття
про свою
гідність,
пиха

Склала Христина ВЕСЕЛА
Майданчик для
гри в
теніс
Одиниця
виміру
електричного
опору

Бойова
сокира
індіанців
Північної
Америки
Громадська думка про
когось,
репутація
Свійська
робоча
тварина
родини
конячих

Форма
рельєфу
У Кіплінга – порадник
Мауглі

Морська
щука

Тибетський бик
Український
політик,
голова
проводу
ОУН

Назва
китайської мафії

Туз

Знак
Зодіаку
Яскравий
довгохвостий
папуга
Гібрид
двогорбого і одногорбого
верблюдів

Мінеральний коричневий
пігмент з
глини

Одиниця
виміру
площі
землі

J J J
Швидко та якісно:
— відбілюємо зуби;
— видаляємо родимки;
— фарбуємо волосся;
— змінюємо пігментацію
шкіри.
Adobe Photoshop 7.0.
J J J
Найкращий день тижня
— середа. Він рівновіддалений і від надій, і від
розчарувань.
Плівкотворний
розчин
смол

Пошкодження
тканин тіла або внутрішніх
органів

Крилата
жалка
комаха

ВічнозеРіка у
лений
кущ, що Південній
паразитує
Азії
на деревах

Місто
Черкаської
області
Бойова
броньована
машина
Організація, що
фінансує
благодійні
програми

Національна
академія
наук

Багаторічний
лід

Картина
Едварда
Мунка

Одне з
Друг
амплуа
Гаррі тележурПоттера
наліста
Один із найважливіших богів стародавнього Єгипту

Геологічний
період
Землі

Слово з
перших
літер інших слів

Фахівці
сільського господарства
з вищою
освітою

Літера Розмінна
грецької монета
абетки
Лаосу

Держава
в Південній
Америці
Кормова
Місто, в якому
частина
палуби знаходяться уряд і
корабля парламент Австралії

Антитерористична
операція
Індус, Владарющо може
вання
досягти татаронайвищого блага монголів
на Русі
душі

Найпові- Грошова У Котляревськольніший одиниця го
він потемп в
Даньої
їхав на
музиці
Русі
весілля

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 35
Горизонтально: 3. Пластун. 7. Конгрес. 8. Мексика. 10. Калькулятор.
12. Ністагм. 14. Дністер. 15. Увага. 16. Ягня. 18. Арго. 19. Манту. 20. Швейк.
21. Одра. 24. Табу. 26. Нерон. 27. Каталог. 29. Гребінь. 31. Екстрадиція. 35. Рентген. 36. Модрина. 37. Немирів.
Вертикально: 1. Парсек. 2. Стимул. 3. Переліг. 4. Нікотин. 5. Юнак. 6. Сидр.
7. Керлінг. 9. Айсберг. 11. Ункас. 13. Мустанг. 14. Дайвінг. 17. Яма. 18. Акт.
22. Діаметр. 23. Криза. 25. Бандера. 28. Оксиген. 30. Рецидив. 31. Етна. 32. Реноме. 33. Демарш. 34. Язик.

Вітрозахисна
куртка з
капюшоном

J J J
Боксер здає кров. Медсестра, зав’язуючи
джгут:
— Так, працюємо кулачком!
— У корпус чи в щелепу?
J J J
— Як швидко вистудити гарячий чай?
— Треба увімкнути комп’ютер, зайти в
інтернет… І ось, чай уже холодний.
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Увага! конкурс!

МНОГАЯ ЛІТА!

Рада молодих вчених університету (РМВ)
оголошує конкурс наукових проектів на
здобуття грантів Львівської політехніки для
молодих вчених.

Щиро вітаємо з ювілеєм проректора
з навчально-виробничої роботи Національного університету „Львівська
політехніка“

Конкурс відбуватиметься у два етапи:
•• І етап: від 21 листопада до 11 грудня 2016
року — відбір наукових проектів молодих
учених на рівні навчально-наукових інститутів;
•• ІІ етап: від 12 до 18 грудня 2016 року — відбір проектів на рівні правління РМВ.

Володимира Ярославовича
КРАЙОВСЬКОГО.
Бажаємо щастя Вам людського,
здоров’я зичимо міцного,
Хай доля добра і ясна
несе Вам радощі щодня!

Створи свій інноваційний
бізнес!
Шановні студенти та аспіранти Львівської
політехніки! Хочете дізнатися, як реалізувати
свій творчий потенціал? Приходьте 7 грудня
о 15.00 у 124 ауд. 4 навчального корпусу.
Своїм досвідом з вами поділяться:

Іван Кульчицький, бізнес-тренер, ментор CRDF
Global, консультант з особистого розвитку та бізнесу, керівник проектів Агенції європейських
інновацій („Як стипендії і гранти допомагають у
кар’єрі чи у створенні інноваційного бізнесу“);
Сергій Довгополий, серійний підприємець,
CEO FeelGoodLabs Business Accelerator, керівник
EGAP Dnipro („Як з ідеї зробити стартап?“);
Андрій Стояновський, керівник бізнес-інкубатора Львівської політехніки, менеджер проектів,
бізнес-консультант у сфері консалтингу та інжинірингу („Чи можливим є поєднання навчання,
науки та бізнесу?“).
За результатами зустрічі буде сформована команда студентів, аспірантів та менторів, які разом
створять академічне підприємство, що дозволить
учитися і заробляти ще під час навчання!

За докладною інформацією звертайтеся до
голів бюро секцій РМВ навчально-наукових
інститутів або вченого секретаря РМВ Ірини
Лех (iryna.lekh@gmail.com). Адреса сайту РМВ:
http://rmv.lp.edu.ua.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
посвідчення учасника ліквідації ЧАЕС І кат. А № 152994, видане Обласним соцзахистом ЧАЕС м. Львова; військовий квиток ГГ № 177291,
виданий Залізничним РРВК м. Львова та пенсійне посвідчення,
видане військкоматом м. Львова на ім’я Мовчанюка Володимира
Вікторовича;
залікову книжку № 1410415, видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Щербатого Андрія Анатолійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Тричука Маркіяна Ігоровича;
студентський квиток № ВК 10738963, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лешко Мар’яни Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Козака Володимира Ігоровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Антонова Родіона Дмитровича.

Колектив кафедри експлуатації та ремонту
автомобільної техніки Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття
старшому викладачеві кафедри Роману Андрійовичу
Пелю з приводу смерті батька —

Андрія Івановича.
Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами.
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