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З ювілеєм, Львівська політехніко!
Колективу Національного університету „Львівська політехніка“

Щиро вітаю науково-педагогічних працівників, співробітників, студентів, аспірантів
Національного університету „Львівська політехніка“ із ювілеєм!
Ваш навальний заклад є одним із провідних освітніх, наукових і культурних центрів.
Країна по праву пишається його випускниками, серед яких тисячі висококваліфікованих
фахівців, знаних та шанованих в Україні та за її межами.
Переконаний, що ваша наполеглива самовіддана праця та високий професіоналізм і
надалі будуть надійним підґрунтям утвердження вітчизняної вищої школи на рівні кращих світових зразків.
Бажаю вам міцного здоров’я, мирного неба, щедрої долі та нових звершень в ім’я України.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО

Щиро вітаю поважних професорів, викладачів, працівників та студентів Національного університету
„Львівська політехніка“ із 200-річчям від дня його заснування!
Ваш навчальний заклад, який
бере витоки зі створення 1816
року Реальної школи у Львові, за
час своєї історії перетворився на
потужний навчально-науковий
центр із значними здобутками,
відомими науковими школами,
власними традиціями та новою генерацією фахівців.
Львівська політехніка — це не лише один із найстаріших технічних університетів Європи і світу, це — наш
вітчизняний бренд, наша марка і наша гордість. Понад
250 тисяч висококваліфікованих спеціалістів — ось той
неоціненний скарб, який подарував університет Україні.
На скрижалі вітчизняної науки золотими літерами
вписали свої імена такі відомі вчені-політехніки, як Ян
Зех, Максиміліан Губер, Ігнацій Мосціцький, Іван Левинський, Ігор Богачевський, Лаврентій Жмурко, Юрій
Величко, Григорій Денисенко, Михайло Максимович та
багато інших корифеїв науки.
Вагомий науковий потенціал, інноваційні технології, новаторські проекти, які реалізує університет, дають
йому змогу крокувати в ногу з часом і утримувати лідерські позиції серед вищих технічних навчальних закладів
країни.
Дорогі студенти-політехніки! Ваші знання, талант і
молодеча енергія нині конче потрібні Україні, а ваш патріотизм, почуття громадянської і людської гідності є надійною запорукою її інтелектуального, культурного й
економічного розквіту.
Моя глибока шана викладачам і науковцям університету за їхню щоденну напружену творчу працю, турботу
про молоде покоління, безмежне терпіння і віру в краще
прийдешнє.
Упевнений, що наукові відкриття, які допоможуть
здійснити український прорив, народжуватимуться саме
у стінах вашого університету. Тож зичу всім вам міцного
здоров’я, добра і миру, нових здобутків та плідної діяльності на благо України!

Дорогі друзі! Вітаю вас із
200-річчям з часу створення
Цісарсько-королівської реальної школи у Львові, правонаступником якої є Національний університет „Львівська політехніка“!
Ваш навчальний заклад є
найдавнішим технічним університетом Східної Європи
і України та одним із найвідоміших вітчизняних вищих
навчальних закладів.
У процесі становлення і розвитку Львівська політехніка ініціювала створення 14-ти провідних технічних університетів у Польщі, Німеччині, Україні.
Особлива гордість університету — не одне покоління випускників, серед яких — культурні, освітні і
політичні діячі, вчені, архітектори, фізики, геодезисти.
В університеті працювали видатні науковці і
техніки — біолог, член Віденської та Краківської
академій наук, дослідник карпатської флори Остап
Волощак, архітектор, засновник і організатор Львівської архітектурної школи Юліан Захарієвич, один із
засновників української геодезичної школи Андрій
Моторний, засновник відомої школи металофізиків-магнітологів Микола Шульга.
Ми високо цінуємо сучасні здобутки університету, який бере активну участь у роботі Європейської
асоціації університетів, Асоціації університетів
Карпатського регіону, Альянсі університетів за демократію.
Ювілей університету припадає на епоху рушійних змін у науковій та освітянській сферах. Упевнений, що Ваш славетний заклад і надалі успішно розвиватиметься, перебуватиме в авангарді української
інтелектуальної спільноти, зміцнюватиметься його
авторитет на міжнародній арені, а якість підготовки
фахівців відповідатиме найкращим європейським та
світовим стандартам.
Щиро зичу вам міцного здоров’я, щастя, нових
звершень в ім’я України, її науки та освіти!

Голова Верховної Ради України
Андрій ПАРУБІЙ

З повагою — Прем’єр-міністр України
Володимир ГРОЙСМАН

4

ч. 38 [2958]
15 — 26 грудня 2016

НАС ВІТАЮТЬ

З ювілеєм, Львівська політехніко!
Високоповажаний Пане Ректоре!
Слава Ісусу Христу!
Відповідаю на Ваш ласкавий лист та запрошення бути присутнім на відзначенні
200-річного ювілею Національного університету „Львівська політехніка“. Дуже
дякую за ласкаву пам’ять. Своїм запрошенням Ви справили мені велику честь і приємність.
Прикро мені, що не можу скористати з Вашого запрошення, бо останнім часом
не виїжджаю з Києва. Але дуже сердечно прохаю Вас, високоповажаний пане ректоре, під час святкування привітати від мене шановних професорів та викладачів,
дорогих студентів та достойних гостей. Прохаю прийняти від мене запевнення
молитов, щоб очолювана Вами наукова установа дальше так гарно розвивалась та
ще багато, багато років служила нашому народові.
Благословення Господнє на усіх Вас!
Вам щиро вдячний у Христі-Господі

╬ ЛЮБОМИР

Дорогі друзі, шановні колеги!
Від імені Національної академії наук України дозвольте щиро привітати професорсько-викладацький склад, співробітників та студентів із 200-річчям від дня
заснування.
Львівська політехніка вважається найдавнішим вищим технічним навчальним
закладом України та Східної Європи та по праву займає місце одного з найбільших
освітніх і наукових осередків, якими пишається Україна. За свою 200-річну історію
університет підготував понад 250 тисяч випускників, серед яких академіки Національної академії наук України І.  Войтович, Ф. Гриневич, Є. Дибан, М. Долішній,
М. Лозинський, Л. Марковський, а також чинні члени нашої Академії О. Івасишин
та Я. Яцків.
Науковці-політехніки отримали низку результатів, які прославляють українську
науку і широко визнані світовою науковою спільнотою, наукові здобутки відзначені численними науковими
преміями та державними нагородами.
Особливо приємно, що фахівці Національного університету „Львівська політехніка“ і установ НАН України спільно впроваджують новаторські підходи до підготовки гідної наукової зміни.
У день ювілею бажаємо вам здоров’я, щастя, добробуту, подальшого розвитку, передового і переможного
поступу та нових звершень в ім’я України!
З повагою
Президент Національної академії наук України, академік НАН України
Борис  ПАТОН

На адресу Львівської політехніки надійшли також привітання від
Першого віце-прем’єр-міністра
України — міністра економічного
розвитку і торгівлі Степана Кубіва,
голови Комітету Верховної Ради
України з питань сім’ї, молодіжної
політики, спорту та туризму Артура Палатного, народних депутатів Володимира Литвина, Ганни
Гопко, Ігоря Шурми, Олега Березюка, ректорів Донецького національного університету ім. Василя
Стуса, Національної гірничої академії, Харківського національного університету ім. В. Каразіна,
Приазовського державного технічного університету, Черкаського національного університету,
Східноєвропейського національ-

ного університету ім. Лесі Українки, Запорізького національного
університету, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Національного агрокосмічного університету
ім. М. Жуковського, Міжнародного технічного університету „Миколаївська політехніка“, Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського,
Українського державного хіміко-технологічного університету,
Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, Національного університету біоресурсів
і природокористування України,
Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Національного авіацій-

ного університету, Херсонського
національного технічного університету, Національного транспортного університету та багатьох інших вишів України і зарубіжжя, Національної академії наук
України та її галузевих інститутів,
академіка НАН України, почесного доктора Львівської політехніки
Володимира Макарова, Головної
астрономічної обсерваторії, Державного підприємства „КБ Південне“ ім. Янгеля, генерального
директора Фуджікура Аутомотів
Україна Хархе Гарсія Пуенте, голови Ради освіти Азербайджанської Республіки Аджара Агаєва,
багатьох установ, організацій,
підприємств і випускників нашого
університету.
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Політехніка відсвяткувала
двохсотлітній ювілей
С

вяткова метушня, зацікавлені погляди студентів, безліч гостей,
величезна кількість привітань та подарунків, — так минуло у Львівській
політехніці 7 грудня — святкування 200-річчя від часу заснування Цісарськокоролівської Реальної школи, яка стала основою створення Політехніки.

З благословенням
Господнім

| Світлина Наталії Павлишин

За традицією, перед
початком великої справи українці складають
молитву Господові. Тож,
вранці 7 грудня в соборі Святого Юра відбувся
Подячний молебень за
Львівську політехніку.
Після спільної молитви
Преосвященний Владика
Венедикт вручив ректорові Юрію Бобалу церковну
нагороду УГКЦ — медаль
Святого Юрія.
Від ранку головний
корпус заповнювали гості.
Ректори львівських вишів
найпершими привітали
очільника Політехніки з
поважним святом. Чимала
делегація професорів прибула і з різних університетів Польщі, а також політичні та громадські діячі,
науковці з цілої України.

Розпочалися урочистості освяченням пам’ятної
таблиці, присвяченої заснуванню Цісарсько-королівської Реальної школи. Відкрили меморіальну
таблицю ректор професор
Юрій Бобало та один із авторів проекту, директор
Інституту архітектури
професор Богдан Черкес, а
освятили очільник Центру
студентського капеланства Львівської архієпархії
УГКЦ отець Юрій Остапюк
та капелан університету
отець Тарас Жеплинський.
Ректор, подякувавши
гостям, які відгукнулися
на запрошення і прибули
на відзначення ювілею,
додав, що перед тим, як
Вчена рада ухвалила рішення про нове літочислення історії Львівської
політехніки, майже шість
років тривала масштабна
архівно-пошукова робота.

Професор Богдан Черкес (автор ескізу пам’ятної таблиці, скульптурну
композицію якої виконав
народний художник України Ярослав Скакун) наголосив, що у цьому творі є
три акценти: засвідчений
факт створення Реальної
школи; образ цісаря Франца І, який у березні 1816
року ухвалив декрет про її
створення; символ сучасної Політехніки — головний корпус із фронтоном і
колонадою портика.

У колі поважних
гостей
Апогеєм святкування
стала урочиста академія у
Львівському академічному театрі опери та балету
ім. Соломії Крушельницької, куди зійшлися поважні
гості та політехніки.
— Історія альма-матер
є прикладом поступового, крок за
кроком, зростання. 200 років в історичному вимірі
— відносно невеликий відрізок
часу, але для становлення та розвитку вищого навчального закладу
— це довгий шлях.
Змінювались часи,
режими, політичні устрої, навіть
назва нашого навчального закладу,
та він завжди залишався технічним
за своєю суттю і
відігравав важливу роль у житті
держави. У Львівській політехніці
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діє 18 інститутів, 8 коледжів, навчаються 36 тисяч
студентів. Якщо праматір
Львівської політехніки
Реальна школа мала лише
13 предметів для викладання, то зараз в нашому
університеті викладають
до 26 тисяч дисциплін. Та
Львівська політехніка —
це передовсім люди, які
прославили наш університет і назавжди стали його
символами, — наголосив
у своїй промові ректор. —
Це такі відомі постаті, як
легендарний Юліан Захарієвич — засновник львівської архітектурної школи,
автор проектів головного
та хімічного корпусів,
всесвітньо відомий Степан
Банах — один із творців
сучасного функціонального аналізу і львівської
математичної школи, знаменитий Іван Левинський
— професор, фірма якого
створила чи не третину
будівель центру міста на
початку минулого століття, серед них залізничний
вокзал, готель „Жорж“,
будівлю страхового товариства „Дністер“ і найвеличнішу — Оперний театр,
та багато інших відомих у
цілому світі імен.
З вітаннями для політехніків виступили представники влади: випускники Львівської політехніки
— Генеральний прокурор
України Юрій Луценко і
заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків; голова Львівської ОДА Олег
Синютка, міський голова
Львова Андрій Садовий,
голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, народний депутат
Верховної Ради України,
перший заступник Голови
Комітету з питань науки і
Продовження на 6 с. m
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освіти Олександр Співаковський та багато інших
представників владних
структур, а також поважні
науковці, зокрема президент Світового конгресу
українців доктор Honoris
causa Львівської політехніки Евген Чолій.
Чи не найбільше емоцій, особливо серед присутніх студентів, викликав виступ Юрія Луценка:
—Львівська політехніка
— це не просто навчальний заклад, особливо для
нас, випускників. Для
мене Політехніка складалася з трьох частин: науки, яка сформувала мене
на все життя; львівських
гуртожитків — там було
неймовірне життя, яке
для багатьох і для мене,
зокрема, завершилося
тим, що я знайшов своє
кохання, свою дружину, і
найголовніше — зі Львова, який завжди надихав
своїм патріотизмом. Саме
в цьому місті всі вчилися
львівської мрії про Українську державу, саме у Львові розпочинали перший
помаранчевий здвиг, тут
я ставав на коліно перед
матерями, які відправили на Революцію гідності
своїх синів, і тут на Лича-

ківському цвинтарі поховані борці за незалежність
— УСС, УГА, УПА, АТО.
Зі Львівської політехніки
найбільше запам’ятав відому всьому світові фор2
мулу: Е=МС — енергія
на незбагненну величину
більша ніж маса. Це означає, що навіть одна людина, маючи велику енергію,
може здобути все. Я вірю,
що історію творить саме
енергія духу, волі, чину.
Кожен, хто виступав із
вітальними словами, наголошував на величезних
здобутках Львівської політехніки в науці, фаховій
підготовці студентів, вагомих внесках у розвиток
держави.
Завершилася урочиста
академія святковим концертом. Творчі колективи викладачів і студентів
продемонстрували поважним гостям, що встигають
не лише навчати та навчатися, а й бути успішними
у самодіяльності. Перед
публікою з концертними номерами виступили
Народний чоловічий хор
„Орфей“, Народна хорова
капела студентів „Гаудеамус“, Народний ансамбль
бандуристів „Заспів“,
Народний симфонічний
оркестр та Народний духовий оркестр, Народний

камерний оркестр „Поліфонія“, Народний вокальний ансамбль „Аколада“,
Ансамбль естрадної пісні
„Сузір’я“. Особливе пожвавлення в залі викликав
запальний „Гопак“ у виконані танцюристів Народного ансамблю танцю
„Вірність“.
Під час концерту
учасник Народного театру-студії „Хочу“ Андрій
Теслевич декламував вірш
„Ода Львівській політехніці“, автором якого є професор Дрогобицького педагогічного університету
Михайло Шалата.
Режисуру святкового
концерту здійснив директор Народного дому
„Просвіта“, заслужений
працівник культури України Степан Шалата. Провела урочисту академію
директор Міжнародного
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Львівської політехніки
Ірина Ключковська.

| Світлини Наталії Павлишин

Почесні нагороди
та подяки
З нагоди 200-літнього
ювілею університету чимало політехніків отримали почесні нагороди.
Указом Президента
України Петра Порошенка
„Про відзначення державними нагородами працівників Національного уні-

верситету „Львівська політехніка“ від 6 грудня 2016
року за вагомий особистий
внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих
спеціалістів, багаторічну
плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 200-річчя від дня заснування Національного
університету „Львівська
політехніка“ відзнакою
Президента України —
ювілейною медаллю „25
років незалежності України“ нагородили ректора
Юрія Бобала.
Орден „За заслуги“
ІІ ступеня отримав завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних
технологій Богдан Стадник, орден Княгині Ольги
ІІІ ступеня — професор
кафедри фотограмметрії та геоінформатики
Христина Бурштинська;
медалі „За працю і звитягу“ — завідувач кафедри
електронних приладів
Зенон Готра та завідувач
кафедри хімії і технології
неорганічних речовин Віктор Яворський.
Цим Указом присвоєно
почесні звання: „Заслужений архітектор України“ — завідувачу кафедри
реставрації архітектурної
і мистецької спадщини
Миколі Бевзу; „Заслужений винахідник України“
— професорові кафедри
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фотограмметрії та геоінформатики Володимирові
Глотову; „Заслужений діяч
науки і техніки України“
— директору навчально-наукового Інституту
прикладної математики
та фундаментальних наук
Петрові Каленюку та завідувачу кафедри теоретичної та загальної електротехніки Петру Стахіву;
„Заслужений працівник
освіти України“ — завідувачеві кафедри фінансів
Ігорю Алєксєєву та професорові кафедри теоретичної радіотехніки і радіовимірювання Богданові
Мандзію.
За сумлінну працю,
вагомий внесок у забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, розвиток освіти і

науки та з нагоди 200-річчя Львівської політехніки
Подяку Кабінету Міністрів
України отримали: директор Видавництва Львівської політехніки Іван Паров’як і головний інженер
Політехніки Володимир
Пашкевич.
З метою відзначення науково-педагогічних
працівників Львівської
політехніки за багаторічну
сумлінну працю, вагомий
особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну діяльність наказом Міністерства освіти і науки України
від 2.11.2016 р. № 572-к
відзначено заохочувальними відзнаками таких
працівників: Нагрудним

знаком „За наукові
та освітні досягнення“ — завідувача кафедри органічної хімії Станіслава Воронова,
нагрудним знаком
„Відмінник освіти“ — професора
кафедри інформаційних технологій
видавничої справи
Романа Ткаченка;
Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України — завідувача кафедри
зовнішньоекономічної
митної діяльності Ольгу Мельник та директора
ІНПП Володимира Ортинського.
За активну роботу з
творчої інтеграції вищої
школи і науки, вагомі
здобутки у заснуванні і зміцненні
відомих національних шкіл та
висококваліфікованих кадрів
відзначили Подякою Національної академії педагогічних наук
України трудовий
колектив Національного університету „Львівська
політехніка“.
Президія Національної
академії наук України постановою від 23 листопада 2016 року нагородила
відзнакою Національної
академії наук України „За
підготовку наукової зміни“ ректора Львівської
політехніки Юрія Бобала.
Медаллю Національної академії педагогічних
наук України „Григорій
Сковорода“ нагороджено
директора відокремленого
структурного підрозділу
— автомобільно-дорожнього коледжу Михайла
Брегіна.
За високий професіоналізм, багаторічну
плідну наукову та трудову діяльність, вагомий
особистий внесок у під-
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готовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди
200-річчя Львівської політехніки заохочувальними
відзнаками Львівської
обласної адміністрації,
зокрема Почесною грамотою Львівської обласної адміністрації удостоїли професора кафедри
фотоніки Володимира
Фітя, цінним подарунком Львівської обласної
адміністрації нагородили
директора Навчально-оздоровчого табору „Політехнік-2“ Володимира Білодіда, Подяку Львівської
обласної адміністрації
вручили завідувачеві кафедри транспортних технологій Євгенові Форнальчику.
Грамотами Львівської
обласної ради за багаторічну сумлінну працю,
вагомий внесок у розвиток
вітчизняної освіти і науки,
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та
з нагоди 200-річчя Львівської політехніки відзначили доцента кафедри
соціальних комунікацій
та інформаційної діяльності Романа Голощука і
доцента кафедри теоретичної радіотехніки та
радіовимірювань Леоніда
Озірковського, заступника директора Видавництва
Львівської політехніки
Сергія Оліфіра, начальника планово-фінансового відділу Богдана Рабика.
За успіхи в здійсненні
науково-педагогічної та
науково-дослідницької
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роботи, а також її організації, успіхи в підготовці
наукових та науково-педагогічних кадрів, успішне виконання науково-дослідницьких робіт,
упровадження сучасних
методів навчання та виховання молоді нагородили медаллю „За видатні
заслуги перед Львівською
політехнікою“ завідувача
кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів Євгена Пістуна.
За успіхи в освітній
і науковій діяльності, а
також з нагоди 200-річчя
Львівської політехніки
заохочувальними відзнаками Львівської міської
ради відзначили: „Золотим гербом міста Львова“ директора Інституту
економіки і менеджменту
Олега Кузьміна, Почесними відзнаками від міського голови — завідувача
кафедри теплогазопостачання і вентиляції Василя
Желиха та професора кафедри електронних приладів Павла Стахіру.
За успіхи у науково-педагогічній та науковій роботі, підготовці наукових
та науково-педагогічних
кадрів, упровадження сучасних методів навчання і
виховання молоді Почесною грамотою Національної академії педагогічних
наук України нагородили
колектив Національного
університету „Львівська
політехніка“.
Наталія ПАВЛИШИН
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Урочисті збори — з думкою про
майбутнє

П

ісля урочистої академії в Опері святкування ювілейної дати —
200-річчя з дня заснування університету — було продовжене
наступного дня у форматі урочистих зборів в актовій залі першого
корпусу Політехніки.
Академічна спільнота, Асоціація
випускників нашого вишу, поважні гості зібралися, щоб привітати
найкращих працівників, які творять
його успішне сучасне, а заодно побіжно згадати минуле, яке поклало
початок теперішньому. Тож невелике нагадування ведучої зустрічі про
історичні передумови святкування
стали вступом до вітальних промов
і нагороджень.

| Світлина Наталі Яценко

Після Гімну України, який виконав народний духовий оркестр
Політехніки, слово було надано
ректору, професору Юрію Бобалу, а
згодом — першому заступнику голови ЛОДА Ростиславу Замлинському.
Юрій Бобало згадав найвідоміших
випускників Львівської політехніки
різних років, серед яких, зокрема,
письменник Бруно Шульц, архітектор Іван Левинський, політична

діячка Ярослава Стецько. Ректор
наголосив, що сила Львівської політехніки — це її академічна громада,
і приємно, що науковий, освітній,
культурний потенціал університету здатен дати відповіді на виклики
сучасності. Ростислав Замлинський
побажав політехнікам нових результатів, щоб їхні учні поверталися до
університету зі своїми дітьми.
Інтригуючим і емоційним моментом стали підготовка й урочисте
погашення художнього поштового
ювілейного конверту з оригінальною маркою. Ритуал здійснили виконуючий обов’язки директора Львівської дирекції Укрпошти Микола
Ростов, ректор Юрій Бобало та голова правління Асоціації випускників Олег Сергeєв. Після завершення
урочистостей ювілейну марку й конверт усі охочі мали змогу придбати
у фойє.
„Щоб ваш вік простягнувся на
століття вперед, багато амбітних
планів і візії майбутнього“, — побажав Політехніці академік НАН України Ігор Мриглод. З добрими словами й подарунками звернувся до Юрія
Бобала й решти присутніх голова
НТШ, академік НАН України Роман
Кушнір. Від імені студентів виступив четвертокурсник ІКНІ, голова
колегії студентів Львівської політехніки Олександр Николяк, а також
як один із найстаріших випускників
Політехніки — заслужений діяч науки і техніки України, професор Ва-

силь Похмурський. Під час виступу
з вітальним словом Олега Сергеєва
одноголосним рішенням зали було
сформоване нове правління Асоціації випускників зі списку, який він
зачитав.
За значні заслуги перед Львівською політехнікою ряд її працівників та викладачів було відзначено
нагородами. Медалі, грамоти, подяки, цінні подарунки та заохочувальні відзнаки від Західного наукового
центру НАН України та МОН України, Національної академії педагогічних наук України, від Львівської
міськради, від ЛОДА, Львівської
облради, МОН України тощо — на
сцену виходили один за одним професори, доценти, директори…
Для всіх нагороджених під час
зборів між врученням грамот та інших відзнак прозвучали музичні номери: народний ансамбль „Заспів“
виконав „Не спи, моя рідна земля“,
тріо ансамблю естрадної пісні „Сузір’я“ — „Все упованіє моє“. Розважили присутніх і „Козаки“ у виконанні народного
ансамблю танцю
„Вірність“, а народний камерний
оркестр „Поліфонія“ вніс у зустріч
нотку класичності. Завершилися
урочистості теж
музично — віру в
майбутнє разом із
„Оберегом України“ подарував усім
ансамбль „Сузір’я“.
Наталя ЯЦЕНКО
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„Н

ауковці та випускники Львівської політехніки у світовій науці та культурі, міжнародній політиці
та економіці“ — така міжнародна наукова конференція відбулась 8 грудня в рамках відзначення
200-річчя Політехніки.

У світовій науці: від початків
і до сьогодні
У центрі уваги конференції була Політехніка як
культурний і науковий осередок Європи, який за два
століття зробив великий
внесок в українську та європейську науку. Проректор
з наукової роботи Наталія
Чухрай називає знані імена:
— Багато чого в нашій
науці пов’язано зі словом „уперше“ — вперше в
цьому регіоні, на теренах
Європи і навіть у світі. Невипадково львівську науку
пов’язують із такими вченими світового масштабу, як Стефан Банах і Станіслав Улям. Львівськими
політехніками вважаємо
Максиміліана Губера, який
заклав основи теоретичної
і практичної механіки, Домініка Зброжека, який свого часу заснував і керував
єдиною в Західній Україні
астрономічною обсерваторією, що мала тоді найкраще технічне оснащення у Східній Європі. У 1880
– 1881 роках він здійснив
докладну нівеляцію території Львова… Завдяки діяльності Казимира
Бартеля кафедра нарисної
геометрії здобула свого
часу світове визнання; ця
непересічна людина тричі була прем’єр-міністром
Польщі. Всім нам відомо
про архітектора, будівни-

чого Івана Левинського,
який вперше застосував
залізобетонні конструкції
у спорудженні будівель;
серед його найвідоміших
споруд — Оперний театр,
Залізничний вокзал, Торгово-промислова палата,
готель „Жорж“ та інші.
Видатним європейським
ученим був Максиміліан
Тульє, який разом із Каролем Скібінським заклав основи мостобудування, будівельної механіки, і його
арка-місток нині є символом Політехніки, який
слугує студентам своєрідним путівцем у самостійне
життя. Цікаво, що тут теж
доречне „вперше“: це був
перший залізобетонний
виріб не тільки у Львові,
а й у Європі, й лише через
рік подібну арку спорудили
в Японії…

Конференція об’єднала
всіх політехніків, як і годиться у дні відзначення
поважної ювілейної дати.
Розпочали з екскурсу: основні віхи розвитку й зміни юридичного статусу закладу політехнічної освіти
у Львові (1816 – 2016 рр.)
— від актуалізації питання
про реальну школу у 1810му й до різних історичних
етапів у діяльності Політехніки (Технічна академія, Політехнічна вища
школа й т.д.) — присутнім
окреслив директор ІНПП
Володимир Ортинський
(співавтори доповіді В. Макарчук, І. Терлюк).
Професор Богдан Черкес, який очолює ІАРХ,
„намалював“ „Етюди“ з
галереї ректорів“: роль вищого керівництва навчального закладу завжди дуже
важлива для його розвитку.
Нині у галереї портретів
ректорів — 42 роботи, виконані художником Віктором Швецем з ініціативи
ректора Юрія Бобала. Тут
можна побачити обличчя
тих, хто закладав основи
розвитку Політехніки, якось видатний фізик Фелікс
Стжелецький, великий
будівничий Юліан Заха-

рієвич, майбутній президент Польщі Ігнацій Мосціцький, і тих, хто творив
університет уже за пам’яті
багатьох наших сучасників — Михайло Гаврилюк і
Юрій Рудавський.
Згадали історії становлення наукових шкіл
Політехніки: будівельної,
радіотехнічної, реставраторської, метрологічної,
економічної та ін. Скажімо, хімія — одна з найдавніших сфер знання у Політехніці — виросла з однієї
кафедри (хімічної технології) й факультету (організованого на її базі у 1872-му),
до потужного навчально-наукового інституту хімії та хімічних технологій,
де нині — 11 кафедр, понад
1100 студентів, 145 викладачів (з яких 38 докторів
наук), понад сотня патентів і десятки наукових
видань за останні 5 років,
журнал якого Chemistry &
Chemical Technology входить до міжнародної наукометричної бази даних
SCOPUS, а сучасні вчені,
як і понад століття тому
їхні попередники, — знані
в Україні та за її межами.
Ірина ШУТКА
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Виставкова зала запрошує
П
ісля семирічної перерви виставкова зала знову відкрила
свої двері для політехніків і гостей університету. 6 грудня, до
200-ліття Львівської політехніки, ректор університету професор
Юрій Бобало відкрив тут одразу дві виставки. Одна з них присвячена
картографічним виданням Львова, інша стисло знайомить з історією
Львівської політехніки, її видатними науковцями минулого і
науковими досягненнями сьогодення.

Картографічні видання
Львова

| Світлина Катерини Гречин

У цьому унікальному приміщенні, створеному Юліаном Захарієвичем, вперше експонуються такі
поважні виставки. Відкриваючи їх,
Юрій Ярославович подякував усім,
хто безпосередньо долучився до їх
створення, адже кожна з них вимагала великих зусиль, творчих підходів
і чималої копіткої праці й організаторських здібностей.
Розповідаючи про картографічні
видання Львова, організатор виставки, завідувач кафедри картографії
та геопросторового моделювання
ІГДГ професор Ростислав Сосса,
відзначив, що на ній представлено
різні етапи картографування міста:
австрійські, польські, радянські, німецькі (періоду окупації 1942 і 1944
років), сучасні видання, серед яких —
перший „Комплексний атлас Львова“,
надрукований у Львові, оригінальні
видання планів нашого міста.
Завдяки цим мапам можна прослідкувати хід розвитку міста, зміну
призначення картографічних матеріалів: фортифікаційні споруди, серед
яких — перший план фортифікації
Львова, оригінал якого зберігається
у військовому архіві Стокгольма, а

копія — в Центральному державному історичному архіві України, що у
Львові, плани розбудови укріплень
міста, галицького кадастру, низка
планів Львова тощо. До речі, на адміністративній мапі 1855 – 1863 років
окремим аркушем зображений Львів.
У фондах Львівської наукової національної бібліотеки ім. Стефаника
зберігаються два примірники цієї
карти — 1873 і 1788 років. На першій
з них видно одноповерхову забудову
на місці головного корпусу, а вже на
другому примірнику плану вперше
показано головний корпус Політехніки.
Картографічні мапи і їхні копії
люб’язно надали до експозиції Львівська національна наукова бібліотека
ім. В. Стефаника, Військовий архів у
Відні, Австрійська національна бібліотека, Військовий архів Стокгольма і
приватні колекціонери.

Історія Львівської
політехніки — у кубах
Історію Львівської політехніки на
виставці подано досить незвично: на
чотирьох кубах відображено чотири
основні віхи університету: Цісарсько-королівська Технічна академія,
Львівська політехніка, Львівський

політехнічний інститут і Національний університет „Львівська політехніка“. Як відзначили і ректор Юрій
Бобало, і відповідальний за дизайн
виставки, директор Інституту архітектури професор Богдан Черкес,
вона „народжувалася в муках і в суперечках з опонентами“, адже етапи,
на які „розбито“ історію університету — „неоднозначні і неоднозначно
формувалися“, тому робота „тривала
довго і напружено“.
— З тієї безмежної кількості людей, які працювали і творили історію
Політехніки, науку світового значення, дуже тяжко було відібрати найкращих науковців і їхні досягнення,
— сказав Богдан Степанович. — Ще
важче обирати їх після 1991 року, бо
таких було до 500 осіб. На маленькому кубі їх нереально розмістити,
тому сконцентрувалися на наукових
досягненнях кожного інституту.
Богдан Черкес підкреслив, що „історія наукових досягнень Львівської
політехніки „вимагає докладного
вивчення“. Він висловив побажання,
щоб „молоде покоління гордилося
200-літніми надбаннями Політехніки, яка завжди толерувала різні пошуки й ідеї“ і на прикладі якої „можна
вчитися універсалізації науки“.
Директор ІАРХ висловив подяку
доценту кафедри дизайну основ архітектури Ігорю Юрченку, який керував дизайном створення кубів історії Політехніки і його студентам,
без яких „реалізація цієї ідеї була б
неможлива“, своєму заступнику доценту Ярославу Ракочому, старшому
викладачеві Олександру Матушкову
та всім, хто творив цей проект близько двох років.
Якщо архітектори відповідали за
дизайн виставки, то за ідеологічне
наповнення віх Львівської політехніки — ректор університету Юрій Бобало, відповідальний секретар Науково-технічної бібліотеки Олександр
Шишка і начальник НДЧ Лілія Жук,
які обирали основних персонажів й
зуміли творчо й креативно відтворити всю 200-літню історію Політехніки та її основні наукові досягнення.
До ювілею Політехніки відкрито
чимало виставок, тож поспішайте
ловити прекрасну, неповторну мить,
що встигла зафіксувати те, чим багата
Політехніка і її люди.
Катерина ГРЕЧИН
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семінар

Хаб ІоТ у Львові – брокер між наукою
та бізнесом

І

науковцям, і виробникам було б набагато простіше працювати
(це було б ефективніше і натхненніше!), якби вони частіше
спілкувались і більше знали про запити й взаємні очікування
одне одного. Зблизити їх покликані хаби — такі собі „вузли“,
„точки перетину“ цих зацікавлених сторін. Про можливості
створення інноваційного хабу-лабораторії у Львові — зокрема
на базі Львівської політехніки — говорили 9 грудня під час
семінару „Інтернет Речей і проекти у рамках Горизонт 2020.
Створення першого інноваційного хабу Інтернету Речей в
Україні у рамках програми Горизонт 2020“.

Захід, який організували Національний контактний пункт
програми ЄС „Горизонт 2020“ за
напрямом „Інформаційно-комунікаційні технології“ (НКП) спільно
з консорціумом проекту „Хаб-Лабораторія Інтернету Речей“, зібрав
представників академічної і бізнесової спільнот. Власне, проект
консорціуму — у складі Політехніки, Агенції європейських інновацій і консалтингової компанії
„Сівітта Україна“ — отримав підтримку в рамках конкурсу ініціативи Євросоюзу І4MS, покликаної
сприяти впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) серед виробничих малих і середніх підприємств. Нині
І4MS є мережею з кількох десятків
інноваційних хабів і центрів компетенцій (науковці й відповідна
технічно-технологічна база). Такий формат надає бізнесу доступ
до високих технологій, а їхнім
розробникам — можливість залучення грантового фінансування,
комерціалізації продуктів та рішень. Ця синергія підвищує конкурентоспроможність бізнесу та
сприяє економічному зростанню.
Скажімо, оптимізація логістичних процесів чи створення симуляційних механізмів з допомогою
ІКТ-рішень дозволяє підприємству
не тільки зекономити, а й згенерувати дохід, а згодом інновація
поширюється на весь виробничий
сектор. Значну роль в успішності
цього процесу, за словами Івана
Кульчицького (НКП), відіграють і
державні інституції, зокрема й місцевого рівня: як же без них стратегувати інноваціний розвиток регіону чи міста?

Угода українського консорціуму
з менторами в Італії передбачає реалізацію проекту зі створення хабу
у Львові, який сфокусується на технологіях ІоТ і виробничих кіберфізичних системах (саме ІоТ, як і
високопотужні комп’ютерні обчислення, лазерні технології й робототехніка нині в центрі уваги ЄС). Хаб
має бути „брокером“ між бізнесом і
наукою і максимально спрощувати
шлях інноваційної пропозиції від
ідеї, дослідження до виробництва
та ринку. Звісно, створити відразу щось мегакруте на зразок хабу в
Ковентрі (Велика Британія), що є
одним із найкращих у Західній Європі, чи „вузла“ в Познані (Польща), який надає послуги для всієї
країни, — не вдасться. Однак нині
ЄС, за словами Кирила Криволапа
(CIVITTA), робить ставку на „диджиталізацію виробничого сектора“,
і євроінституції спільно з приватним сектором вкладають у створення хабів, навчальних центрів,
бізнес-експерименти з логістики,
моделювання і симуляції, бездефектного виробництва тощо. Так,
учасники семінару мали нагоду дізнатись про грантове фінансування
на впровадження цифрових інновацій за рахунок програм ЄС, зокрема
„Горизонту 2020“.
Яким є — може бути — місце науковців Політехніки у цій екосистемі? Наталія Шаховська розповіла про Laboratory of IoT в ІКНІ, де
студенти навчаються за програмами провідних вишів світу і практикують набуті навички, Зеновій Верес — про бакалаврську програму
IoT, що стартувала в ІКТА цьогоріч, а Роман Голяка — про проект
RIOT, тобто Радіотехнічний IoT,

який ІТРЕ реалізовує з компанією
Cypress, а Андрій Стояновський —
про роль бізнес-інкубатора вишу й
хабу в подоланні розриву між очікуваннями бізнесу і науковців. Ці
майданчики Політехніки мають напрацювання і бачать перспективи
роботи, зокрема у сфері е-медицини, „розумного міста“. Тим часом
у Львові не одна компанія зацікавлена розвивати ІоТ. Тож хаб, безумовно, потрібен і посприяв би формуванню інноваційної екосистеми
в Західній Україні, став би зразком
для схожих ініціатив у країні. Керівник групи проекту від Політехніки, декан повної освіти ІКНІ Наталія Шаховська підсумовує:
— Ми домовилися про створення порталу ідей чи інновацій, де
студенти і науковці зможуть викладати дані про свої можливості,
розробки, а виробники — висловлювати свої потреби. Так, знаючи
про пропозиції і запити, можна шукати точки дотику. Наші студенти
вже працюють над веб-сайтом, ще
дещо скорегують відповідно до окресленої концепції. У квітні 2017-го
у Брюсселі будуть представлені результати нашої роботи — тоді й
оберуть учасників другої фази проекту. Якщо ЄС підтримає створення
хабу у Львові, він ввійде в міжнародну мережу, і ми зможемо брати
замовлення і з Європи. Я сподіваюсь, нам усе вдасться. Найважливіше зараз — знайти майданчики, де
можна впровадити ІоТ-рішення. У
нас є певний діалог щодо е-медицини (може, вийдемо на подачу заявок
на грантові програми). Втішно, що
на семінарі був бізнес: виробники
рішень у галузі ІоТ висловили свої
побажання, а ось ті, хто мав би їх
використовувати, були не надто
конкретні. Та, думаю, ми спільно
пошукаємо і знайдемо точки перетину. Дуже хотілось би, щоб хаб у
перспективі був розміщений саме в
Політехніці: тоді вона виконувала б
не тільки роль центру компетенцій
(виконання завдань), а й роль „брокера“, який і шукає замовлення, і
знає, хто їх може виконати.
Ірина ШУТКА
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СТУДІЇ

з університету – в бізнес

Як вигадати, втілити і продати свою інновацію,
або
Започатковуємо академічне підприємництво

Р

анкова час-пікова маршрутка зі Сихова або Рясного-2, в яку ти намагаєшся
втиснутись, – так описує ринок праці Андрій Стояновський, керівник
бізнес-інкубатора Львівської політехніки, бізнес-консультант, менеджер
проектів. Тож, може, варто подумати про альтернативи? Власне, цьому
й була присвячена 7 грудня зустріч у Навчально-науково-виробничому
центрі ІКНІ Політехніки „Створи свій інноваційний бізнес“.

Це лише початок. Цю
зустріч організатори розглядають як старт у створенні своєрідної екосистеми на базі Політехніки,
що мала б, об’єднавши
зацікавлених студентів,
викладачів і бізнес-консультантів, згодом дати
конкретні результати —
аплікування на грантові
програми, появу стартапів, проектів, відтак ринково орієнтованих інноваційних продуктів. Про
можливості особистісного
і фахового розвитку, про
стартапи й перші кроки
на бізнес-шляху учасники
зустрічі — студенти та викладачі різних інститутів
(ІКНІ, ІТРЕ, ІНЕМ, ІГДГ)
— мали нагоду дізнатися
від досвідчених консультантів.
Знати про можливості.
Бізнес-тренер, ментор
CRDF Global, керівник
проектів Агенції європейських інновацій (АЄІ) Іван
Кульчицький розповів про
закордонні стипендійні та
грантові програми, які можуть сприяти створенню
інноваційного бізнесу. За
його словами, їх багато —
треба лише знати про них,
їхні вимоги до потенційних конкурсантів. А це
знання мов (англійська,
німецька, польська), висока наукова, громадська
чи інша активність, досвід
участі у школах, тренінгах
тощо. Потрібні будуть рецензії від кількох осіб, закордонний паспорт.

Найпростіше — зі стипендіальними програмами
у Польщі (їх багато, деякі
навіть не вимагають знання англійської). Є, скажімо, Study Tours to Poland
для успішних студентів,
Програма ім. Л. Кіркланда для молодих лідерів,
Програма польського уряду для молодих науковців,
Gaude Polonia для митців і
перекладачів. Інформацію
спікер радить відстежувати на фейсбук-сторінці
АЄІ, на сайтах Львівського
ЦНІІ (www.cstei.lviv.ua),
Ресурсного центру ГУРТ,
„Громадського простору“.
Участь у молодіжних ГО,
на зразок AIESEC чи BEST,
тут тільки на руку.
Подолати розриви між
освітою, наукою і бізнес-середовищем. Таку
ціль окреслив А. Стояновський. Він згадує бельгійський досвід: половина
тамтешніх студентів починає власну справу, ще
навчаючись у виші. В Україні зустрічний рух освіти

й бізнесу, досвід академічного підприємництва і
комерціалізації наукових
розробок — на початковому етапі. Нерідко перешкодою є невміння учених
правильно — коротко і
конкретно — представити
потенційному інвесторові
свою (інколи суперпрогресивну) розробку. Звісно,
вона має бути практична,
вирішувати якусь проблему або поліпшувати вже
існуюче рішення. Власне,
шлях „від ідеї до бізнесу“
починається з гіпотези,
яку слід протестувати,
проаналізувати, за потреби скорегувати, вдосконалити; необхідні складові
— аналіз ринку, цільової
аудиторії, складання фінансово-економічної моделі, команда.
Міфи розвіяти — і діяти. Cергій Довгополий,
CEO FeelGoodLabs Business
Accelerator, керівник
EGAP Dnipro, який вийшов на зв’язок через скайп,
трохи приземлив усіх, розвіявши кілька міфів про
стартапи, але це добре —
бо ж варто знати, як усе
насправді. Отож, думка,
що стартап — це „прикольно і романтично“: в
реальності ж маємо вкрай
жорсткий ринок, довжеле-е-езний робочий день,
а успіху ніхто не гарантує.
Або: що в Україні є ринок
стартапів — то неправда,
бо він у США, у Кремнієвій долині, а деякі зачатки
в Ізраїлі; у нас же і стар-

тапів мало (адекватних 20
– 25 на рік), й інвесторів,
які регулярно і стабільно
вкладають в інноваційні бізнеси, — на пальцях
однієї руки. Проте маємо
хороших технічніх фахівців, які, щоправда, інколи
переоцінюють себе і забувають, що без команди
нічого не буде, зауважує
експерт з Дніпра.
До справи! За результатами зустрічі планують
сформувати команду студентів, аспірантів і менторів, які в перспективі
разом створять академічне
підприємство — щоб вчитись і заробляти та вчитись
заробляти ще під час навчання. Тому, хто має інноваційну ідею й бачення, як
її втілити, фахові знання
і навички (з маркетингу,
кодингу, розробки сайтів
тощо) і прагне займатись
бізнесом, варто долучитись до цього активу. За
ідеєю, отримаєш середовище однодумців, рекомендації бізнес-тренерів і
супровід проекту, доступ
до бізнес-контактів та інвестиційних ресурсів, а
в перспективі – власний
продукт на ринку і гроші у
гаманці.
Ірина ШУТКА
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СУСПІЛЬСТВО

рівні можливості

коротко

Об’єднати зусилля задля
освіти „без обмежень“

Н

а кафедрі соціології та соціальної роботи представники
університетів та соціальних організацій України, Канади, Німеччини
і Польщі говорили про інтеграцію вітчизняного та зарубіжного досвіду
на шляху формування сервісів доступності у системі університетської
освіти України. Учасників заходу привітав проректор Роман Корж.

Учасники говорили про імплементацію інклюзивної освітньої політики
у вищій школі. Львівські політехніки
поділилися досвідом створення системи професійної підготовки соціальних
працівників „університет — громада“,
про те, що чинна законодавча база є основою для створення рівних можливостей навчання у системі університетської освіти для людей з інвалідністю.
Також йшлося про перспективи дальшого розвитку національної та міжнародної мережі співпраці щодо навчання за системою „Без обмежень“, які
сформовані з урахуванням передового
міжнародного науково-практичного
досвіду у соціальній роботі.
— Результатом реалізації політики інклюзивної освіти у Львів-

ській політехніці стало формування системи надання інклюзивних
освітніх послуг в університеті. Також виокремлено особливості використання інформаційних технологій як потужного засобу інклюзії та
трансформації особистісного, академічного та суспільного середовища для задоволення потреб людини
з інвалідністю і визначено перспективи дальшого розвитку системи надання інклюзивних освітніх послуг
як механізму імплементації інклюзивної освітньої політики у вищій
школі, — зазначає доцент кафедри соціології та соціальної роботи
Ніна Гайдук.
Ірина МАРТИН

польський досвід

Як протидіяти глобалізації?

Н

а кафедрі соціології та
соціальної роботи викладачі
і студенти говорили про загрози,
пов’язані з універсальними
цінностями в епоху глобалізації.
Участь у заході взяв професор
Ягеллонського університету
(Польща) Пйотр Мроз.

Глобалізація небезпечна тим, що
прирівнюється до уніфікації, універсалізації, тобто заперечує індивідуальне,
партикулярне, особливо якщо це стосується мислення. Професор із Польщі наголошує на небезпеці глобалізації
духа. Щоб цього не сталося, важлива
воля людини, її моральні цінності,
вміння робити вибір, не піддаватися
інстинктам групового мислення. І як
приклад говорить про погляди філософів світового рівня на те, як протидіяти
глобалізації.
— Важливі моральні авторитети.
Вони не конче мусять бути серед живих. Можуть бути й історичні постаті.
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Для мене, наприклад, таким є Кароль
Войтила, — переконаний польський
професор.
Студенти та викладачі дискутували
про те, що, позаяк вибір має обмеження, то чи є сенс опиратися глобалізації.
Польський лектор вважає, що так, спрямовуючи до того, що вибір — всередині
нас.
Ірина МАРТИН

Держсекретарем МОН обрано Павла Полянського.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні конкурсної
комісії з питань вищого
корпусу держслужби. Серед
обов’язків держсекретаря: організовувати роботу
апарату МОН, контролювати
виконання апаратом МОН
нормативно-правових актів
і законів, призначати на посади та звільняти держслужбовців і працівників апарату
відомства, керівників установ, що належать до сфери
управління МОН, тощо.
Освітня профспілка протестує. Вона приєдналася до
Всеукраїнської акції протесту профспілок у Києві 8
грудня. Їхні вимоги до уряду
і парламенту: підвищення
оплати праці з 1 січня 2017-го,
посилення соцзахисту
працівників, встановлення
економічно обґрунтованих
тарифів на газ і житлово-комунальні послуги.
Не скасовувати стипендії.
Цього вимагають від КМУ автори е-петиції, зареєстрованої на сайті уряду. Є вимога
зупинити дії Міністерства
фінансів і МОН щодо скасування стипендій і пояснення: відповідно до законодавства академічні стипендії
мають виплачуватися не
менш як 2/3 студентам-бюджетникам денної форми
навчання, і розмір мінімальної стипендій не може бути
менший, ніж розмір прожиткового мінімуму.
НТШ підсумувало рік роботи. Загальні звітні збори
членів Наукового товариства ім. Т. Шевченка відбулись у Політехніці. У звітній
доповіді голова НТШ Роман
Кушнір окреслив актуальні
питання, які стосуються
складної ситуації з осередками НТШ у Криму, частині
Донецької і Луганської
областей, подальшої підготовки Енциклопедії НТШ,
розвитку досліджень і наукових контактів.
За матеріалами
інформагенцій, МОН
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ромадськість Львова 7
грудня вшанувала день
відходу у засвіти українського
композитора, хорового
диригента, греко-католицького
священика, громадського
діяча, автора музики Гімну „Ще
не вмерла Україна“ Михайла
Вербицького.

| Світлина Ярослава Данила

Цього року Михайло Вербицький
вперше зібрав львів’ян коло свого
пам’ятника після його відкриття.
Тут люди різних поколінь, яких єднає любов до рідного краю і, як би
пафосно це не звучало, — до національного Гімну України, що вийшов із підпілля і став державним:
учні школи ЛДК СЗШ № 3, праправнук Андрій Вербицький з донькою і
внуками, члени різних громадських
організацій і товариств, просто небайдужі перехожі.
Захід відкрила директор школи
Світлана Уралова (саме коло цієї
школи стоїть пам’ятник). Говорячи
про знаного українця, вона зокрема
відзначила, що важко переоцінити
роль Михайла Вербицького в житті
українців і „квітів замало, щоб вшанувати його пам’ять. Нам треба про
нього говорити, писати, співати, думати“. Директор школи повідомила,
що школа клопочеться про те, щоб
носити ім’я о. Михайла Вербицького

| Світлина Катерини Гречин

Автора українського Славня
вшанували у Львові і Млинах
Г

й отримала підтримку від учасників
заходу.
Перед присутніми виступив також перший заступник ЛОДА Ростислав Замлинський, який висловив
вдячність колективу школи і Суспільно-культурному товариству
„Надсяння“ за постійну турботу і
пам’ять про о. Михайла Вербицького. Слушною є його думка, що „ми
не повинні згадувати отця Михайла лише у день його народження чи
смерті“. Він висловив сподівання,
що нинішні школярі, ставши дорослими, нестимуть у світ пам’ять про
великого Українця, стануть такими
ж патріотами, добрими будівничими
своєї країни.
На завершення школярі продекламували вірші, присвячені о. Ми-

хайлу Вербицькому й Україні, запалили лампадки. Під виконання Державного славня України присутні
поклали до пам’ятника кошики і букети квітів.
— Досі лише невелика група людей з різних суспільно-культурних
товариств могла відзначати дні народження і смерті Михайла Вербицького у Млинах, що тепер у Польщі,
— говорить працівниця Музею визвольної боротьби України — відділу КЗ ЛОР „Львівський історичний
музей“, член Громадського об’єднання „Жіночий вибір України“ Світлана Кочергіна. — А тепер прийти
сюди і покласти квіти до пам’ятника
можемо всі, і не тільки у визначні
дати його життя.
Вона розповіла, що члени об’єднання популяризують музичну творчість знаного
українця. Очільник ГО
„Жіночий вибір України“
Ганна Середа, уродженка Завадова, теж докладає багато зусиль, щоб
пам’ять про о. Михайла
на його першій парафії
збереглася й у молодого
покоління. У планах —
відкриття в селі музею
о. Михайла Вербицького.
Громада під нього виділила землю, вже готовий
і проект. Велику справу
з популяризації його духовних творів по містах і
селах Львівщини робить
хор церкви Пресвятого
Серця Ісусового у Львові.
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наш календар
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В суботу, 10 грудня, через безвідповідальність прикордонної служби
на перетині кордону в Краковці, заходи із вшанування пам’яті о. Михайла
Вербицього відбулися на годину пізніше від запланованих. У панахиді,
яку відслужили у місцевій, нині римо-католицькій церкві, взяли участь
представники ЛОДА, Яворівської
держадміністрації і районної ради,
Почесний посол України у Перемишлі
Олександр Дачик, очільник Перемиського відділу об’єднання українців у
Польщі Марія Туцька, члени Суспіль-

но-культурного товариства „Надсяння“ зі Львова і Тернопільщини, хор
„Надсяння“, українці Польщі, українські священики з України і Польщі
(представники польської влади цього
разу участі у заході не брали). Після
панахиди і виступів хор під орудою
Володимира Гнідя, виконав церковні
твори Михайла Вербицького і Державний гімн України. Учасники дійства
поклали вінки, кошики з квітами на
його могилу у каплиці-пантеоні, запалили лампадки.
Катерина ГРЕЧИН

конкурсний твір

П

родовжуємо знайомити наших читачів із найкращими творами
студентів – учасників конкурсу знавців української мови
ім. Петра Яцика.

Якби ти знав, як
много важить слово…
Слово… П’ять умовних знаків, обережно виведених у шкільному зошиті
під час контрольної роботи.
Лишень п’ять букв, декілька секунд,
щоб їх вимовити, і один видих ледь відчутного липневого вітерця… До болю
стандартне і водночас до жаху глобальне й незрозуміле поняття. Мініатюрне
створіння, тендітніше за листочок ковилу, однак могутніше за ядерну зброю.
Маленький ельф, який боязливо ховається поміж мережива думок і емоцій,
та аж ніяк не хоче визирати назовні.
Але ж коли визирне — це нескорима,
титанічна сила, спроможна зсувати материки і розплескувати океани.
Слово — це чарівна мелодія, яка витончено відбиває такт в унісон з тією
дивною штуковиною під ребрами і
вперто не підкоряється жодним законам сольфеджіо.
Ця тонесенька, непомітніша за павутинку бабиного літа ниточка зв’язує покоління, країни, всесвіти. І цей
зв’язок навряд чи можна розірвати
будь-якою новітньою технологією.
Перед цим зв’язком відступають усі
закони людства і природи, увічливо
вклоняється Ньютон та благоговійно
схиляється Стівен Хокінг.
Цей елемент, нерозривно пов’язаний із фундаментом нашого світовідчуття, зрозумілий, мабуть, лишень
Творцеві.

Слово таємничо вплітається в
мерехтливий серпантин людських
мрій та відносин,
невпинним коліщатком ідеальної машини знову
й знову заводить механізм нашого
Життя.
Адже саме таке рідне: „Доброго
ранку! Вставай до школи…“ — змушувало нас ліниво мружитися на осінній світанок та неохоче плентатися на
уроки.
Адже лишень одне тихе: „Вітаю!“,
— що злинуло з вишневих рідних
вуст, змушувало перевертати гори і
діставати зірки з неба.
А що спонукало йти у вогонь війни,
на смерть, без жодних сподівань на
повернення? Ні, не політичні амбіції
і не територіальні кордони. А рідне,
вимовлене таким до болю знайомим
тоненьким голоском слово „Тату…“.
Слово…Тендітна гілочка вишневого цвіту, що розквітає на мальвах страждань і лине вище, вище, до
позасвідомого, щоб, досягши зірок,
розбитися на маленькі скалочки, які
потім складуться у звуки…
А звуки утворять нові слова.
Надія КОПІЙКА,
студентка гр. БД-14 (ІБІД)

15 грудня — День працівників суду.
19 грудня — святого Миколая Чудотворця.
20 грудня — День української міліції.

Пам’ятні дати
15.12.1848 — помер український письменник Євген Гребінка.
15.12.1966 — помер Волт Дісней, американський кінорежисер, продюсер,
який відкрив розважальний парк
„Діснейленд“.
16.12.1583 — у Львові помер книгодрукар Іван Федоров.
16.12.1770 — народився Людвиг ван
Бетховен, німецький композитор.
17.12.1797 — народився Джозеф Генрі,
американський фізик, який відкрив
явище самоіндукції, перший збудував потужний електромагніт і електродвигун.
17.12.1919 — помер П’єр Ог’юст Ренуар,
французький живописець.
18.12.1856 — народився Микола Садовський (Тобiлевич), видатний
український артист i письменник.
18.12.1871 — народився Микола Вороний, видатний український письменник.
18.12.1876 — народився Петро Холодний, український художник i політичний діяч.
19.12.1919 — народився Микола Лукаш, український письменник-перекладач.
19.12.1920 — народився Микола Руденко, український письменник,
відомий правозахисник, один із засновників Української Гельсінської
Спілки.
20.12.1616 — у Києво-Печерській друкарні вийшла у світ перша датована
книга.
20.12.1899 — народився Іван Пільгук,
український письменник і літературознавець.
21.12.1556 — народився митрополит
Петро Могила, український громадський та церковний діяч, письменник, фундатор Київської колегії.
21.12.1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.
21.12.1913 — у недільному додатку
до щоденної нью-йоркської газети
надрукували перший кросворд на 32
слова, автором якого був Артур Вінн.
21.12.1958 — помер Ліон Фейхтванґер,
німецький письменник, автор романів „Потворна герцогиня“, „Лиси у
винограднику“, „Сім’я Оппенгеймів“.
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цікаві зустрічі

коротко

Про правову безпеку
в соцмережах розповіли
викладачі ІНПП

35% українців відчули погіршення ситуації з правами людини,
лише 4% опитаних вважають, що
ситуація в цій сфері покращилася, 23% переконані, що ситуація з
одними правами змінювалася на
краще, а з іншими погіршилася, а
ще 28% вважають, що ніяких змін
не відбулося. Найбільше погіршення ситуації з правами людини
відчули жителі Донбасу (60%). Такі
результати соціологічного дослідження, яке провів Фонд „Демократичні ініціативи“ ім. Ілька Кучеріва
та фірмою „Юкрейніан соціолоджі
сервіс“. У переліку прав, ситуація з
дотримання яких найбільше погіршилася, передовсім право на достатній рівень життя (42%), право
на соціальне забезпечення (29%) та
право на працю (27%), тобто права,
пов’язані з економічною сферою.

М

| Світлина Наталії Павлишин

инулого тижня викладачі Інституту права та психології
провели ряд зустрічей зі львівськими гімназистами та
школярами випускних класів. У рамках тижня права, підліткам
розповіли про інформаційний захист у соцмережах. Окремо
акцентували на профорієнтаційній роботі, наголошуючи на
цікавих можливостях для навчання та самореалізації у Львівській
політехніці.

Головна мета таких зустрічей,
як наголосили викладачі ІНПП,
поспілкуватися з учнями зблизька,
відповісти на всі запитання, які їх
цікавлять, максимально вичерпно і
доступно, за допомогою мультимедійних презентацій, розповісти про
напрями навчання та інші можливості у Львівській політехніці. Впродовж тижня такі зустрічі відбулися
у Львівській академічній гімназії та в
середніх школах № 65 та № 84.
— Ми поєднуємо профорієнтаційну роботу з лекціями на актуальні теми в рамках правового захисту
громадян. Завжди наголошуємо,
що наш університет — це велика
сім’я, яка робить усе, щоб навчання
студентів було цікаве і комфортне.
Цього разу з учнями вирішили поговорити про інформаційний захист у
соцмережах, оскільки сьогодні це
одна з найактуальніших тем, бо зараз діти, молодь найбільше інформації черпають саме з інтернету,
— наголосила заступник директора
з виховної та господарської роботи
ІНПП доцент Уляна Парпан.
Асистент кафедри адміністративного та інформаційного права

Роман Радейко розповів молоді про
небезпеки, які приховують соціальні
мережі.
— Питання інформаційного
права зараз особливо актуальні.
Передовсім треба зважати на те,
що інформаційні технології розвиваються з такою швидкістю, що на
законодавчому рівні не встигають
врегульовувати ці всі процеси. А
саме діти, підлітки більшість свого вільного часу проводять у соціальних мережах. Зазвичай вони не
знають, як правильно поводитися в
соціальних мережах, щоб не нашкодити собі; де межа між дозволеним
і забороненим. Тому наша мета ознайомити їх з правовими нормами,
розповісти про звичайні правила
безпеки в соцмережах, як захистити
свою приватність, до чого може призвести розміщування фото у соцмережах та автоматичне позначення
на них друзів та багато іншого. Для
нас важливо, щоб учні розуміли: реєструючись у соцмережах, межа приватності зникає, — наголосив Роман
Радейко.
Наталія ПАВЛИШИН

10 грудня в Україні стартувала
кампанія ООН до Міжнародного
дня прав людини за участі зірок
та правозахисників. Українські
знаменитості та громадські діячі
закликають знати свої права, захищати свої права та права інших.
Cлоган цьогорічної всесвітньої
кампанії до Дня прав людини —
„Захищай права інших сьогодні“.
Метою кампанії в Україні є підвищення рівня обізнаності громадськості щодо ключових положень
Загальної декларації прав людини,
ухваленої Генеральною Асамблеєю
ООН 10 грудня 1948 року.
Україна посідає 44 місце у списку
за рівнем екологічного забруднення зі 180 країн. Рейтинг
забруднення території склали з
урахуванням низки показників:
як ось викиди шкідливих речовин
у повітря, забруднення колекторно-дренажних вод, питної води,
забруднення нітратами ґрунту,
середньорічне випромінювання,
яке громадяни отримують, перебуваючи більшість часу у приміщеннях. Жодна з областей України не
може похвалитися абсолютною
чистотою. Лише три області мають
задовільний екологічний стан —
це Волинська, Тернопільська та
Закарпатська. А Дніпропетровська,
Запорізька та Донецька області
мають вкрай поганий стан екології. На більшості території країни
екологічна ситуація помірно-напружена.
За матеріалами інформагенцій
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студентський лідер

Успішна молодь — традиція
профбюро ІГДГ

М

олодіжна спільнота Львівської політехніки особлива тим, що завжди
на зміну найактивніших та найдієвіших, які завершують навчання,
приходять не менш цікаві молоді люди, готові „гори перевертати“. Інститут
геодезії має вже кілька поколінь студентських лідерів, які не лише вміло
координують роботу зі своїми колегами в інституті, а й стають надійною
опорою у розвитку загальноуніверситетських органів студентського
самоврядування.

| Світлина Наталії Павлишин

Іван Брусак, голова
профбюро ІГДГ, свою діяльність у колегії студентів розпочав практично з
першого курсу. До обрання головою інститутського профбюро тривалий
час працював пліч-о-пліч
із тодішнім очільником
Анатолієм Надольським,
був його заступником.
Тож разом формували команду, з якою встигли напрацювати спільні цікаві
проекти.
— До нашого профбюро входить півсотні осіб.
Для ІГДГ цього цілком достатньо, щоб добре контактувати зі студентами
— в кожній академічній
групі є хтось із активістів.
Тож студенти знають, чим
ми займаємося, що через нашого представника
можна звертатися чи за
допомогою, чи з ініціативами. Студенти щораз
більше довіряють нам.
Часто якраз через приклад
своїх знайомих чи друзів звертаються до нас.

Вони бачать, що справді
є можливість отримати
матеріальну допомогу чи
реалізувати щось для них
цікаве, — розповів молодіжний лідер.
Загалом, як зрештою в
кожному інституті, студенти-геодезисти розвивають
свою діяльність у кількох
напрямах. Найулюбленіші,
звичайно, — культмасовий
і спортивний.
— Організовуємо дуже
багато різних заходів. Традиційними вже є змагання
з настільного тенісу, двічі на рік проводимо футбольні матчі (цьогоріч цей
турнір присвятили пам’яті свого товариша Романа
Подайка, який трагічно
загинув минулого року на
День студента, і надалі він
носитиме ім’я цього хлопця). До 200-ліття Політехніки приурочили спільний
викладацько-студентський турнір із бадмінтону, настільного тенісу,
шахів і баскетболу. Навесні плануємо започаткува-

ти спільні походи в гори,
— додав Іван. — Щодо
культмасових заходів, то
крім постійної участі в загальноуніверситетських
фестивалях, маємо декілька інститутських: „Таланти першокурсників, „Міс
геодезії, „Що? Де? Коли?“.
Ще один напрям роботи, над яким працюють у
студентському профбюро ІГДГ — наука. Разом із
очільником Ради молодих
вчених Інституту геодезії
Ігорем Савчином активісти профбюро всередині
грудня планують організувати всеукраїнську конференцію, до участі в якій
максимально залучать
студентів не лише своєї
спеціальності, а й максимально наближених професій. Головна мета такої
діяльності — зацікавити
студентську молодь до наукової роботи, налагодити тіснішу співпрацю між
ними та викладачами. Тим
більше, як наголосив мій
співрозмовник, що серед
геодезистів є чимало
старанних студентів
і багато викладачів,
готових працювати з
молоддю.
— Я навчаюся на
відмінно. Вступаючи
в інститут, мав найкращий рейтинг і за
чотири роки отримав
лише одну четвірку
— з практики. Завжди
вчу передовсім те, що
мені цікаво, багато
часу приділяю самоосвіті. Вільного часу

практично не маю: намагаюся збалансовувати все
так, щоб бути успішним і
в навчанні, і в громадській
роботі, бо, окрім того, що
мені це подобається, ще й
здобуваю чималий досвід.
Нещодавно почав вивчати
програмування, щоб краще опанувати свій фах, —
поділився думками Іван
Брусак. — Однозначно,
не достатньо ходити лише
на пари, бо технології постійно і досить стрімко
розвиваються. В нас є багато добрих викладачів, у
яких справді дуже насичені лекції та практичні
заняття, вони постійно
оновлюють матеріал, багато з них працюють із
передовими програмами і
вміють їх чудово пояснити. Ходжу на пари з великим задоволенням, завжди
задаю багато запитань, як
і мої колеги. Часто пари
відбуваються у формі діалогу, тож, врешті, маємо
можливість дізнаватися
саме те, що нас цікавить
у межах нашої спеціальності. І це ще один плюс
до якісної освіти, особливо, зважаючи на те, що в
цій сфері в Україні є куди
розвиватися.
Наталія ПАВЛИШИН
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коротко

Політехніка барвиста,
розмаїта
У

межах ювілейних заходів минулого тижня у головному корпусі
університету було відкрито дві виставки – світлин „Моя
Політехніка“ й творчих робіт викладачів ІАРХ.

| Світлини Наталі Яценко

Фотовиставку, за підтримки кафедри дизайну та основ архітектури (ДОА), організувала редакція
освітнього студентського тижневика „Аудиторія“. На ній представлено найяскравіші моменти із життя
Політехніки, візити поважних гостей, навчальний процес і дозвілля
політехніків. Частина робіт взята з
архіву редакції, решта — надіслані
читачами нашої газети.
Про виставку творчих робіт архітекторів, яка розмістилася на стендах в актовій залі, розповів доцент
кафедри ДОА Ярослав Ракочий:
— Щорічно в нас відбувається
зимовий салон „Політехніка Art“,
але цього року ми вирішили приурочити експозицію до двохсотліття
Політехніки. Її підготовка, в якій
активну участь взяли й студенти —
реставрували підрамники, тривала півроку.
Ми обмежували учасників виставки двома
роботами, та все одно
відбирати було важко. Не всі з них через
те, що не відповідали
певним критеріям, потрапили до експозиції,
що складається з двох
частин. Перша частина — графічні
й акварельні твори, на яких зображені корпуси Львівської політехніки. Друга — суто творчі роботи

викладачів
в основному кафедри
дизайну та
основ архітектури,
а також кафедр містобудування й архітектурного проектування. Своє бачення Політехніки
представили яскраві акварелісти
Ігор Юрченко, Сергій Мільчевич,
Ольга Лисенко й Ольга Оконченко.
Ректор висловив ініціативу провести аукціон, тож, можливо, їхні роботи залишаться в Політехніці.
Решта робіт дуже багатогранні.
Ми намагалися їх приурочити до
ювілею — брали пейзажі, оскільки
університет має потопати у квітах,
то робили акцент і на натюрмортах з квітами… Тут
представлена як графіка, так і живопис,
є навіть в’язана Політехніка, до якої всі
хочуть доторкнутися
(колеги жартували,
що це еко-програма з
утеплення житла), від
Олександри Диди. Цікаву графіку подав Василь Кузьмич — зобразив оперного
співака Василя Сліпака, який загинув
на передовій, — неможливо було не
виставити цю роботу, хоч вона і не
стосується свята. Крім
цього, хочу відзначити
щирі й професійні фото
Богдана Посацького й Андрія Павліва.
З ініціативи директора нашого інституту
Богдана Черкеса й завідувача кафедри ДОА Світлани Лінди Видавництво
Львівської політехніки
видало цикл листівок акварельних корпусів. Якщо
вистачить фінансів, видамо ще й каталог.
Наталя ЯЦЕНКО

Львів відсвяткував першу річницю здобуття титулу „Місто літератури ЮНЕСКО“. З цієї нагоди
відбувся літературний фестиваль
„Місто, що надихає“ — літературні
зустрічі, театральні дійства, дитяча
програма. На відкритті запрезентовано нову літературну премію,
а також нагороджено найкращих
працівників культурної сфери
Львова.
10 грудня у старому трамвайному
депо відбулась інавгурація фестивалю LvivMozArt. Його ініціювала Оксана Линів — випускниця
ЛНМА ім. М. Лисенка, а тепер —
диригентка й асистентка гендиректора Баварської державної опери
Кирила Петренка. У межах цього
фестивалю створено Молодіжний
симфонічний оркестр України.
Етно-хаос гурт „ДахаБраха“
випустив новий альбом, який називається „Шлях“. Він „присвячений усім, хто віддав своє життя за
нашу свободу, тим, хто продовжує
стояти на її сторожі, і тим, хто йде
непростим шляхом вільної людини, не втрачаючи надії“. До нього
ввійшло 10 композицій, заснованих на піснях, які були записані в
різних регіонах України.
У Львові у ТЦ „Опера Пасаж“ відкрили етно-галерею автентичного одягу українців, вона налічує
кілька тисяч деталей строю.
Засновниця галереї колекціонерка
Роксоляна Шимчук ще студенткою,
коли паралельно була в товаристві
„Лева“ та в Студентському братстві
Львівської політехніки, почала
збирати вишиванки, жупани, крайки. Невдовзі у галереї опишуть
історію кожного строю й означать
регіони. А один день на тиждень
буде днем відкритих дверей.
14 грудня в межах циклу „Музичні
вечори Людвіга ван Бетховена“
у Львівській філармонії відбувся
вечір, присвячений світлій пам’яті Василя Сліпака. Для України цей
концерт — один з перших заходів
на пошану відомого оперного
співака та соліста Паризької національної опери, який влітку цього
року загинув під час війни на Сході
України. У фойє філармонії відкрито виставку, на якій представлено
12 полотен із зображенням життєпису загиблого Героя.
За матеріалами інформагенцій
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за філіжанкою кави

Дві освіти мені допомагають

С

крипалька Соломія Ониськів змалку займалася і музикою, і малюванням.
Після 9 класу вступила до музичного училища. А після цього водночас
навчалася на бакалавраті двох вишів — Львівської політехніки та Музичної
академії.

Музика,
малювання,
гімнастика, танці
Дівчина росла у мистецькому оточенні: дідусь
— художник Петро Грегорійчук, мама — скрипалька оркестру оперної
студії Музичної академії
й режисерка театру „Мета“
Зоряна Грегорійчук. Батько-математик додав доньці любові до точності, а
також навчив любити мандри та їзду на велосипеді.
Спершу дівчина грала
на сопілці, за деякий час
додалася скрипка. У музичній школі № 6, де навчалася Соломія, також
була художня студія. Туди
дівчина ходила із задоволенням. Згодом займалася
художньою гімнастикою,
бальними танцями.
— У якийсь момент я
думала: може, то завелике
навантаження, адже так
багато гуртків і в школі
треба було встигати вчитися добре, — пояснює
Соломія. — Врешті, мені
то все подобалося, я була
чемна і сумлінна.
У старших класах захопилася театром, брала
участь у дитячих вертепах
театру „Мета“. Але якось
визріла ідея спершу вступати до музучилища на
скрипку, а по закінченні —
на акторський факультет.
Навчання у музучилищі
дівчина поєднувала зі школою, адже рівень вечірньої
школи вважала недостатнім для вступу у виш.
— В училищі я більше
захопилася музикою, й акторство вже відійшло на
задній план. Хоча, до слова, досі періодично беру
участь у проектах „Мети“.

На четвертому курсі я не
могла визначитися, що робити далі. Праця музиканта у нашому суспільстві —
не з легких, адже тобі буде
нелегко матеріально, якщо
лише гратимеш у державному оркестрі і не захочеш
заробляти на весіллях. До
того ж, я не була впевнена,
чи хочу лише музикою займатися.
Тоді Соломія була знайома з багатьма архітекторами й дизайнерами, чула
хороші відгуки про Інститут архітектури, тому вирішила вступати до двох
навчальних закладів.

У Музакадемії
і в Політехніці
Про позитивні результати вступу дівчина спершу дізналася у Музичній
академії. А коли побачила свій високий рейтинг у
списках на дизайн (була на
другому місці після двох
пільговиків), то навіть
хотіла перенести сюди з
консерваторії оригінали
документів. Але там уже
всі були у відпустках. Так
волею долі дівчина вирішила навчатися у двох

вишах. У Політехніці була
на заочній формі з денним
відвідуванням, адже не
уявляла, як можна заочно
вчитися на творчій спеціальності.
— Було нелегко. Я навчилася дуже точно планувати час, добре й те,
що живу неподалік Політехніки. Домовлялася з
викладачами, що тут з іншою групою прийду, а там
на 10 хвилин швидше піду.
Викладачі розуміли мене,
завжди йшли назустріч,
але не було так, щоб дарували гарні оцінки лише
за те, що я водночас учуся
в двох закладах, — згадує
колишня студентка.
Соломія запевняє, що
за час навчання пропустила лише кілька пар і то
наприкінці, коли вже розуміла, що їй не важливе,
а що — потрібне.
— Щодо музики, то все
зрозуміло, але чому Ти обрала саме дизайн?
— Так я вирішила ще
змалку, коли дізналася,
що над створенням моїх
улюблених зелених машин
працюють дизайнери. А
якщо серйозніше, то мене
привабило те, що дизайнер — це і творча, і водночас практична професія.
Сьогодні
Соломія
Ониськів вважає, що знання з двох спеціальностей
їй допомагають у творчості, адже все мистецтво на
практиці виражається через різні речі. Наприклад,
той самий термін у музиці
має одне значення, а в образотворчому мистецтві
— інше. Не вважає даремною жодну зі своїх освіт,
однак нікому не радила б
одночасно навчатися на
двох спеціальностях, де

треба постійно працювати, а не лише за якийсь місяць до сесії.
Тепер Соломія упорядковує книжку про свого дідуся-художника і в цьому
застосовує багато знань,
які здобула в Інституті архітектури.

Скрипалька
кількох оркестрів
Соломія Ониськів
грає у трьох оркестрах —
Львівської філармонії,
австрійсько-українському
Philharmoniker, а також в
оркестрі старовинної музики „Барокова капела“,
що при Музичній академії.
— До оркестру старовинної музики долучилася
випадково, — розповідає,
— потрапивши на майстер-клас його організатора, скрипаля Олександра
Пільчина. Цей скрипаль —
з Одеси, навчається в Академії старовинної музики
Троссінгена (Німеччина).
Старовинна музика
стала для Соломії Ониськів
новим відкриттям — дівчина зрозуміла, що в нас
на цю музику звертають
мало уваги:
— Здебільшого зосереджуємося на творах
Баха, Вівільді. А що було
до того? Та море чудових
композиторів, від яких я
тепер черпаю натхнення!
Також улюбленим
твором дівчини є „Концерт № 5“ Моцарта. Вона
любить читати Жадана і
мандрувати. Любить їздити на велосипеді, піші
походи Карпатами, а цього літа відкрила для себе
цікаві місця Одещини, де
мандрувала з наметом.
А вільний час для дівчини — це зміна діяльності.
Найбільше мріє, щоб те,
що робить, було комусь
потрібне.
Ірина МАРТИН
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змагання

Політехніки – призери Кубка України
зі спортивної аеробіки

25

– 26 листопада в Запоріжжі проходив Кубок України зі
спортивної аеробіки та фітнесу. Львівську область
представляла команда студентів Львівської політехніки під
керівництвом старшого викладача кафедри фізичного виховання,
майстра спорту Марти Мельничук.

Змагання почалося з урочистого
параду, на якому прозвучали привітання президента ФУСАФ Тетяни
Пасічної, ректора ЗНТУ Сергія Бєлікова, заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія Пустоварова.
Вони побажали спортсменам, що
представляли 8 областей і місто Київ,
чесної боротьби, успіхів та яскравих
емоцій. Прозвучав Державний гімн
України. Розпочалися змагання, які
оцінювали судді національної та
міжнародної категорії.
„Трійка“ у складі Олександри Рябоштан (ІКТА), Роксолани Пиш’євої (ІКНІ), Вікторії
Михайлової (випускниця ІКНІ)
у запеклій боротьбі поділила
третє місце зі спортсменами
із Запорізького національного
університету. Разом із ними у
категорії „Групи“’ вперше виступали Марина Гордієнко (ІХХТ)
та Анастасія Панасюк (ІБІД).
Вони посіли п’яте місце, та судді
відзначили їхню майстерність і

злагоджену роботу команди. Вікторія Михайлова в категорії „Індивідуальні виступи жінок“ посіла почесне
5 місце. Володимир Шалева (ІЕСК)
зупинився за крок до п’єдесталу в індивідуальних виступах серед чоловіків. Незважаючи на це, він і його
партнерка Олександра Рябоштан
показали гідний результат у категорії „Змішані пари“, за що заслужено
вибороли срібні медалі.
Нагородження також проводилося
у загальному заліку серед дорослих.

За сумою балів на всіх всеукраїнських змаганнях за рік збірна команда
Львівської області разом з командою
з Києва поділила друге місце. Перше
місце посіла команда із Запорізької
області, яка майже в повному складі
входить до збірної України зі спортивної аеробіки.
Характерною особливістю змагань
стала гаряча підтримка вболівальників, яких зібралася повнісінька зала.
Весь час панувала дружня атмосфера
— глядачі підтримували всіх учасників, незалежно від регіону. Закінчилися змагання чудовими показовими
виступами в українському стилі.
Всі учасники прагнули високих
спортивних показників і виявили
свої фізичні здібності. Отриманий
досвід та позитивні враження
назавжди запам’ятаються нашій
команді та допоможуть досягти
нових спортивних вершин.
Крім цього, популяризація
аеробіки робить її надзвичайно ефективним інструментом
поширення здорового способу
життя, навчає правилам спортивної поведінки, виховує самоповагу та відповідальність.
Настя ПАНАСЮК,
студентка першого курсу ІБІД

спортогляд

Політехніки міряються силою і – перемагають
•• На змаганнях Універсіади Львівщини з армрестлін-

гу політехніки очолили список призерів. Такий захід,
який традиційно організовує Львівське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України спільно зі Львівським обласним спортивним
товариством студентів „Гарт“, зібрав цьогоріч 216 студентів із 12 ВНЗ. Місцем баталій, як і раніше, було обрано спорткомплекс ЛНУ ім. І. Франка — там спортсмени у рукоборстві на лівій та на правій руці змагалися
за звання найкращих. За підсумками двох днів змагань,
команди розподілилися так: перше місце — Львівська
політехніка (894 очки), друге місце — Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького (712
очок), третє — ЛНУ ім. І. Франка (695 очок). У вагових
категоріях найсильнішими були такі політехніки: 65 кг
— Назар Ковальчук (на лівій), 70 кг — Руслан Бідзіля,

75 кг — Руслан Дністрянський, 100 кг — Роман Звізло,
+100 кг — Маркіян Пилипів (на лівій) та Михайло Штефуца (на правій).
•• 30 листопада у спортивному комплексі Львівської
політехніки відбулися змагання з гирьового спорту
серед студентів ВНЗ Львівської області І – ІІ рівнів
акредитації. Після багаторічної перерви збірна команда Технологічного коледжу Політехніки знову вийшла
на поміст, щоб помірятися силою зі студентами інших
закладів. У підсумку змагань студентка групи ПРМ-41
коледжу Роксолана Геращенко виборола почесне II місце. Команда хлопців, до якої входили Олег Федорів (група КСМ-33), Михайло Сорокач (група ДІ(11)-11), Артур
Кіш (група КСМ-41), Володимир Небор (група КІ-12) та
Олег Сабодаш (група ПРМ-42), стала четвертою.
Н. Я.
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ПЕРЕРВА

Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА
Автомобіль підвищеної
прохідності

Кілер
Жана
Рено
Деспотичний правитель,
тиран

Особа з
подвій- Селянин
ним гро- скотар у
мадян- Монголії
ством

Український письменник

Річка в
Україні

21

Місто в
Італії з
падаючою
вежею

Славетний давньоруський
співець
Штучна
мова на
основі есперанто

Пивний
бар в
Британії

Наркоз
Лижні
гонки зі
стрільбою з
рушниці

Заразна
хвороба
однокопитних
Місто
першої
атаки гірчичним
газом

Неопізнаний
літаючий
об’єкт

Шведське авто
Молочний продукт

Український телеканал
Житель
Зх. Азії та
Пн. Африки

Засіяне
поле
Провідник
туристів
Річка на
півдні
Франції

Корабель МістоЯсона і
порт у
його
команди Болгарії

Дикий
осел

J J J
— Сьогодні на кухні встановив нову раковину…
— А стара чим не догодила?
— Занадто маленька!
Розумієш, щоб води в
чайник набрати, доводилося спочатку весь посуд
перемити.

Вітер, що
в поденщики найнявся
Англійський фізик,
творець
квантової
механіки

Лист
через
мобілку
Гостра
частина
ножа
Крупи з
крохмалю

Спеціально обладнані сани

Літальний
апарат

Легендарна східна
казкарка
Давня
назва
Ефіопії

Підводний електрик;
манта

Пояс для
кімоно
Управління з аеронавтики у
США

Водний
простір,
що вклинюється у
суходіл

Царство
Річка,
мертвих у права
римських притока
міфах
Десни
Письменник, автор п’єс

Знак
зодіаку
Релігійний суддя
у мусульман

Туз

Нафтовий
порт
Ірану

Фінська
лазня
Фоторе- Вузькопортер,
Довгощо пере- носа мав- хвостий
слідує
па поро- папуга
знаме- ди макак
нитих

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 37
Горизонтально: 7. Портфоліо. 8. Монтесума. 9. Сварог. 11. Лафет. 13. Ураган.
14. Ординар. 15. Фаланга. 16. Плебс. 18. Згадка. 20. Платан. 22. Школяр. 26. Новела. 30. Букет. 32. Смальта. 33. Трістан. 36. Цербер. 37. Ліана. 38. Скорик.
39. Філіппіни. 40. Адреналін.
Вертикально: 1. Форвард. 2. Стортинг. 3. Вісла. 4. Гонта. 5. Естакада. 6. Ембарго. 10. Гранд. 12. Факел. 13. Ураза. 16. Пасерб. 17. Спринт. 19. Арго. 21. Тире.
23. Калабрія. 24. Лютер. 25. Акула. 27. Вірус. 28. Листопад. 29. Імперія. 31. Канигін. 34. Бланк. 35. Панда.

Медична
нитка

Спортивний клуб
армії

Мисливська
норна
собака

J J J
Він був такий скупий, що коли йому
приснилося, що він вечеряє у ресторані,
він якомога швидше прокинувся, щоб не
платити.
J J J
— Я вчора лампочку енергозберігаючу
купив, вдома вкрутив, а вона не світить!
— Правильно, береже електроенергію!
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив Інституту права та
психології Національного університету „Львівська політехніка“ щиро вітає директора інституту, професора, заслуженого юриста України

Володимира Львовича
ОРТИНСЬКОГО
з нагоди його дня народження.
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Колектив кафедри органічної хімії
ІХХТ Національного університету
,,Львівська політехніка“ вітає з ювілеєм завідувача кафедри, професора

Станіслава Андрійовича
ВОРОНОВА.
Шановний Станіславе Андрійовичу, маємо приємність вітати Вас, доброго Учителя, видатного
Вченого, привітну Людину. Кафедра, яку Ви очолюєте, долаючи всі труднощі буремного сьогодення, впевнено пише книгу сучасної органічної
та полімерної хімії для передових технологій і
науки майбутнього. Щиро зичимо Вам міцного
здоров’я, наснаги, родинного розквіту, щасливого довголіття. Многая літа звучить у кожному
куточку земної кулі, де ясним вогником просвіти
палає Ваше слово!

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
15 грудня — „Циганський барон“
(оперета). 18.00.
16 грудня — „Лебедине озеро“ . 18.00.
17 грудня — „Мадам Баттерфляй“
(опера). 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
15 грудня — „Голий король“. 18.00.
16 грудня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
17 грудня — „Івасик-Телесик“.12.00, 14.30.
18 грудня — „Диво-квітка“.12.00, 14.00.
20 грудня — „Різдвяна ніч“. 17.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
студентський квиток № ВК 10334542, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гончар Анастасії
Іванівни;
студентський квиток № ВК 10965571, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Котлярова Ігоря
Євгенійовича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Політила Андрія Віталійовича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Федаса Юрія Вікторовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Шніцар Марти Григорівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Пелих Христини Андріївни.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
17 грудня — „Благодарний Еродій“. 19.00.
18 грудня — „Раптом минулого літа“. 19.00.
21 грудня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
16, 17, 20 грудня — „В пошуках святого
Миколая“. 11.00, 13.00, 15.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
16 грудня — „Зоряний хлопчик“. 12.00, 15.00.
17, 18 грудня — „Маленька Баба Яга“.
12.00, 15.30.
20 грудня — „Веселі піратські історії“
(прем’єра). 12.00.

Колектив кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту
інженерної механіки та транспорту Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює глибокі співчуття старшому викладачу кафедри
Владиславу Станіславовичу Шенбору з
приводу тяжкої втрати – смерті
батька.

Колектив кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки
та менеджменту Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює співчуття доценту кафедри Валентині Аркадіївні Гришко з приводу смерті
матері.

Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення:
•	комерційного характеру: до 30 слів —
70,00 грн.; від 30 до 60 слів — 140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
• про загублені документи —
20,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість.
Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
e-mail: audytoriya@gmail.com
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ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська
університетполітехніка“
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 3,00 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33
2,79 ум.
ум. друк.
друк. арк.
арк.
Наклад 2000. Зам. № 154136
162356

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

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи,
рукописи, ілюстрації
ілюстрації не
не рецензуємо
рецензуємо
Листи,
не повертаємо.
повертаємо.
іі не
Редакція не
не завжди
завжди поділяє
поділяє позицію
позицію авторів
авторів
Редакція
публікацій.
публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
За
зміст і достовірність
рекламних оголошень
відповідає
рекламодавець.
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
При
передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
обов’язкове.
На обкладинці — світлини Наталії ПАВЛИШИН,
На
Наталі
першій
ЯЦЕНКО.
сторінці світлина Ірини МАРТИН.
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