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з головної зали

Здобутки, підсумки й нові завдання

О

технологій видавничої справи
ІКНІ, Ігор Кузьо — кафедра
механіки та автоматизації машинобудування ІІМТ.

Досвід інклюзивної
освіти
| Світлина Ірини Мартин

станнє 2016 року
засідання Вченої
ради Національного
університету „Львівська
політехніка“ було дуже
насичене. Нагородження,
обрання на посади
завідувачів кафедр,
інформація про здобутки
університету впродовж
року, обговорення питань, що потребують
нагального розв’язання.
Це неповний перелік
того, що відбувалося у
головній залі 27 грудня.

Почали з відзначень
До Львівської політехніки прибули представники Національного
агентства із забезпечення якості
вищої освіти — Сергій Бондарчук, Сергій Храпатий та Сергій
Курбатов. Вони вручили почесні
грамоти Голови Верховної Ради
України — першому проректорові Володимиру Павлишу, науковій
співробітниці МІОК Оксані П’ятковській, завідувачу кафедри економіки підприємства та інвестицій
ІНЕМ Василеві Козику, директорові техніко-економічного коледжу Людмилі Іванець, начальниці
науково-дослідної частини Лілії
Жук, директорові НДКІ „ЕЛВІТ“
Вікторові Ткаченку, проректорові
з економічних питань Анатолієві
Морозу. Представники агентства
також презентували політехнікам
проект стратегічних напрямків діяльності.
Ректор Юрій Бобало з нагоди
200-річчя Політехніки нагородив
багатьох працівників відзнаками,
цінними подарунками, почесними
грамотами держадміністрації, міського голови та університету. Також
було нагороджено переможців конкурсу „Найкращі підручники і посібники“. Приємно, що серед них
— підручник колективу авторів за
редакцією професора Станіслава
Воронова „Токсикологія продуктів
харчування“, про який писала „Аудиторія“. Підручник здобув першу
премію.

Ремонти, протипожежна
безпека, фінансування
Далі перейшли до обговорення
проблем. Про них говорив проректор Володимир Крайовський. Зокрема наголосив на тому, що 5 і 6 навчальні корпуси, а також технопарк і
гуртожиток № 4 потребують нагального ремонту, а отже, коштів на це.
— Найбільша проблема — відсутнє фінансування. Загалом покладаємо сподівання на виконання проекту Європейського інвестиційного
дому, — наголосив проректор.
Володимир Крайовський також
прозвітував про виконання плану
робіт з охорони праці і протипожежної безпеки. Серед упущень назвав
недопрацювання у місцях підвищеної пожежної небезпеки. І знову —
питання коштів на це. Серед позитивів — співпраця служб пожежної
безпеки і охорони праці з профкомом працівників. На невиконанні
колективної угоди з охорони праці
наголосив керівник профкому працівників Володимир Гайдук.

Нові завідувачі кафедр
Вчена рада таємним голосуванням обрала завідувачів кафедр.
Ними стали: Орест Горбай — кафедра автомобілебудування ІІМТ, Ігор
Яремко — кафедра обліку та аналізу
ІНЕМ, Павло Ільчук — кафедра технологій управління ІАПО, Роман
Ткаченко — кафедра інформаційних

На сьогодні у Політехніці
навчається 332 студенти з особливими потребами. Свого часу
університет став епіцентром
подій формування стандартів
інклюзивної освіти в Україні.
Тут почали діяти потужні проекти з інклюзивної освіти —
канадсько-український (1999 –
2003 роки) і шведсько-український (з 2012-го року). Другим
етапам впровадження інклюзії стала
співпраця з Німеччиною (м. Бюргер),
а саме — проект „Без обмежень“. Незабаром в університеті діятиме служба доступності до навчання „Без обмежень“, а найближчим часом будуть
розроблені заходи щодо безбар’єрного навчального простору для осіб
з обмеженими потребами. З цими
питаннями присутніх ознайомив
проректор Роман Корж. Доповнила
доповідача доцент кафедри соціології та соціальної роботи ІГСН Ніна
Гайдук, яка наприкінці 90-х була серед тих, хто впроваджував інклюзію
у Політехніці.

Про роботу
спеціалізованих вчених
рад
Проректор Наталя Чухрай озвучила деякі факти і цифри діяльності
спеціалізованих вчених рад упродовж останнього року. 2016-го року
до вже звичних захистів у шести галузях наук додали педагогічні науки. Також представлено 22 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за 53-ма спеціальностями,
із них 18 — на здобуття наукового
ступеня доктора наук. Упродовж
року у спеціалізованих вчених радах захищено 20 докторських (10 із
них — це науковці Політехніки),
125 кандидатських (із них 80 — також із Політехніки).
За інтенсивністю роботи відзначено спеціалізовані вчені ради
у галузі економічних та юридичних
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наук. Найбільше захищено дисертацій у галузі технічних наук
Вчена рада також уточнила теми
деяких докторських і кандидатських
праць, затвердила результати атес-

тації окремих докторантів, прийняла рішення про опублікування
монографій. Проректор Олег Давидчак ознайомив присутніх із положенням про підвищення квалі-
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фікації, стажування науково-педагогічних працівників, а Вчена рада
його затвердила.
Ірина МАРТИН

нові видання

Н

апередодні нового року в читальній залі Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки з
нагоди 200-річчя університету відбулася презентація видань, присвячених історії навчального
закладу. Чотири новодруки — результат спільної праці дослідників різних інститутів Політехніки
і з-поза університету, а також Науково-технічної бібліотеки й Видавництва вишу.

| Світлина Ірини Шутки

Книжкова Політехніка: постаті, історії, мапи

Популярно про історію: „Від
реальної школи до Львівської політехніки: нариси з історії Львівської
політехніки (1816 – 1918)“. Оскільки
в радянський період історіографії не
приділяли належної уваги, а в 1990-ті
про Політехніку з’явилися поважні
польськомовні праці, то видання
українського варіанту було просто
необхідністю: з відповідною ініціативою й виступив ректор університету Юрій Бобало. Він очолював редколегію видання, а його упорядником
став учений секретар НТБ Олександр
Шишка.
Праця подає історію навчального закладу від реальної школи, 1816
року, і до 1918-го, коли завершився
доволі лояльний в освітній сфері
до українців австрійський період.
Розділ книжки про реальну школу у виданні взято з праці професора математики В. Заячковського
„Ц. К. Політехнічна школа у Львові,
її заснування, розвиток і сучасний
стан“ (1894 р.). Можемо також ознайомитися з історією хімічної освіти (авторства Віктора Яворського,
пам’ять якого присутні на презентації вшанували хвилиною мовчан-

ня), львівської архітектурної школи
(Світлана Лінда, Юліана Петровська,
ІАРХ). Крім авторських досліджень,
видання містить фотографії, архівні
документи.
Оскільки праця висвітлює лише
один, ранній період функціонування Політехніки, то ж — далі буде. А
проректор з наукової роботи університету Наталія Чухрай зауважила, що
виш потребує фундаментальної історіографічної праці.
Як люди будують своє життя:
„Doctores Honoris Causa Львівської політехніки“. Марія Склодовська-Кюрі, Ярослав Яцків, Бредлі
МакКензі, Евген Чолій — що їх об’єднує? Політехніка! У книжці — життєві та наукові шляхи цих та інших
номінантів звання doctor honoris
causa Політехніки (від 1912-го й до
сьогодні) , які доклались до розвитку
освіти, науки й культури — в Політехніці й Україні загалом. Співавторка видання Юлія Курдина з кафедри
історії України та етнокомунікацій
Політехніки (інший автор — її колега Роман Кузьмин) каже:
— Це книжка про те, як люди
будують свої життя. Вона показує,

як по-різному складаються життєві
шляхи і як звичайна людина може
досягти успіху.
Чудовий подарунок: „Архітектурний атлас“. Це вже друге видання
атласу, але цього разу праця — двомовна: українською й англійською.
Тож тепер кожен, навіть іноземець,
зможе не лише помилуватись старими
фотозображеннями навчальних корпусів Політехніки та акварельними
роботами художників ІАРХ, а й — ознайомитись із текстовою частиною,
тобто історичними довідками про
будівлі. Старший викладач кафедри ДОА, художник Василь Кузьмич
звернув увагу на якісну поліграфію
видання, що є заслугою Видавництва
Львівської політехніки. Автори праці — науковці ІАРХ: Богдан Черкес,
Світлана Лінда та Юлія Богданова.
Для всіх, хто любить своє місто:
„Картографічні видання Львова“.
Це каталог виставки мап Львова, що
недавно продемонструвала у Політехніці унікальні зразки з фондів
ЛНБ ім. В. Стефаника, Центрального державного історичного архіву й
іноземних збірок. Видання репрезентує багатий спектр картографічних
видань, починаючи від найперших
(17 ст.), але деякі архівні матеріали
ще чекають свого дослідника, розповіла доцент кафедри картографії
та геопросторового моделювання
Політехніки Юлія Голубінка. І виставка, і видання — заслуга низки
фахівців, передовсім завідувача
кафедри КГМ Ростислава Сосси. А
Олександр Шишка зауважив:
— Це видання корисне для будівельників, архітекторів, істориків і,
зрештою, всіх, хто цікавиться Львовом, хто любить рідне місто і хоче
знати про нього більше.
Ірина ШУТКА
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СТУДІЇ

захисти

Тримаючи руку на пульсі

Н

априкінці грудня кафедра проектування та експлуатації машин ІІМТ
випустила 7 магістрів та 21 спеціаліста, які під час захистів дипломних
проектів і магістерських робіт ще раз засвідчили, що Політехніка готує
добрих фахівців.

| Світлина Катерини Гречин

Під час захистів, які
тривали три дні, магістри
підтвердили, що добре
орієнтуються у своїх дослідницьких роботах, вміють розвивати наукову
частину технологічного
процесу, використовувати комп’ютерну техніку,
робити теоретичні висновки й давати практичні рекомендації. У спеціалістів
було своє завдання: довести членам ДЕКу і собі,
що навчилися розробляти
конструкторські розробки
(проектувати, модернізувати певні машини тощо).
Ці проекти ще не можна
впроваджувати у виробництво, але вони можуть стати основою для розробки
різноманітного технічного обладнання, для різних
галузей промисловості і
сільського господарства.

За своїх цьогорічних
вихованців завідувач кафедри професор Зіновій
Стоцько спокійний: практично кожен із них уже
працевлаштований. До
того ж саме тепер до нього часто приходять керівники підприємств з пропозиціями доброї роботи
і зарплати випускникам
Політехніки.
— На жаль, доводиться їм відмовляти, бо тепер державного розподілу
нема, тому наші випускники дбають про роботу
завчасно, — зізнається Зіновій Антонович. — Спостерігаю, що останніми
роками молодь стала трохи
пасивна: чи то через брак
досвіду, чи чогось боїться.
Я ж бачу, що навіть у Львові інженери-механіки дуже
потрібні, особливо ті, хто

розуміється на обладнанні, вміє проектувати, працювати з комп’ютерною
технікою. Оскільки потреба є, то варто було б збільшити й набір абітурієнтів
на ці спеціальності. Нині
ж їх маємо п’ять, а набираємо тільки 40 осіб, бо школярі до нас чогось ідуть
неохоче. Тішить, що наші
випускники, маючи добру
теоретичну підготовку,
набувають досвіду на виробництвах. Чимало з них
згодом очолюють успішні
українсько-зарубіжні підприємства. Ми підтримуємо з ними контакти, іноді
вони роблять замовлення
на проектування чи виготовлення деяких машин.
Тож ми безпосередньо
дуже зв’язані з промисловістю і завжди тримаємо
руку на пульсі часу.
Зіновій Антонович з
гордістю показує галерею
плакатів з конструкціями
машин, спроектованих і
виготовлених на кафедрі
та впроваджених у виробництво, які висять уздовж
двох стін на коридорі.
— То є унікальна річ, бо
кафедра працює як проектний інститут, — каже з гордістю професор. — Зараз
співпрацюємо з НДЛ-40.
Торік спроектували три
машини, одну здали на
виробництво, а дві на виробництві вже готують
під певний технологічний
процес. Підприємці дуже
задоволені нашими розробками. Недавно зустрічався з представниками
„Укроборонпрому“, яких
зацікавили роботи-міношукачі. Працюємо над
спільною розробкою трьох
кафедр (прикладної фізики і наноматеріалознав-

ства ІМФН, електроприводу і автоматизації промислових установок ІЕСК і
нашої кафедри) — гібридним джерелом енергії (на
базі суперконденсатора,
акумулятора, системи керування). Вчена рада виділила на це певні бюджетні
кошти. Цікаво, що цим
проектом зацікавилося
вже кілька підприємств в
Україні і за кордоном, серед них і наша оборонка.
Доки розмовляємо із
завідувачем кафедри, в
коридор в’їжджає невеличкий танк. Саме він
став реальним дипломним
проектом спеціаліста Ігоря Демчука.
— Коли робив креслення, все виглядало гарно і
привабливо, — говорить
хлопець. — А коли почав
займатися конкретними деталями, то зрозумів, що фінансово мені цю роботу не
потягнути. Виручила фірма
ВЕЕМ „Металавтопром“, де
працюю інженером-конструктором: вона допомогла з матеріалами і механічною обробкою. Властиво,
саму транспортну систему
вже було зроблено. Мені
ж треба було спроектувати, виготовити і дослідити маніпулятор (своєрідну
руку, яка б складалася в
транспортне положення,
піднімала б до 15 кг ваги і
на ній можна було б змінювати робочі органи (захват,
ножиці, гак тощо). Чимало
деталей треба було виготовляти власноруч. Мого
універсального робота
можна використовувати як
на виробництві, так у польових умовах. Як зразок
— це нормальна робота,
хоча, звичайно, нині вже
бачу свої недоліки.
Готує студентів-спеціалістів, які вчаться проектувати і виготовляти різних роботів, доцент Роман
Зінько, який давно працює
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над цією проблемою, адже
вона була частиною його
докторської дисертації.
Нині студенти разом із
викладачами розробляють
мобільні платформи, які
можна буде використовувати в екстремальних ситуаціях, зокрема, — модулі для

розміновування, пожежогасіння, розвідки хімічно
зараженої чи задимленої
території і обслуговування
спеціальних об’єктів.
— Ця машина — восьмий зразок, щоразу враховуємо попередні недоліки,
удосконалюємо, працюємо

СТУДІЇ

на позитивний результат,
— розповідає Роман Зінько. — На літо плануємо захист бакалаврського проекту колісної машини. Маємо
вже кілька концепцій нового покоління машин. У них
багато деталей, які треба
розробляти самим. Пра-
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цюємо над власною методикою, бо в одних умовах
підходить гусенична, а в
інших — колісна машина.
Студенти радо долучаються до цієї роботи, бо набувають практичних навичок.
Катерина ГРЕЧИН

перспективи

| Світлина Ірини Шутки

Від нових знань — до нового життя

В

ласна фотостудія, екскурсійне бюро, мовні курси, бажана робота
у компанії — це лише кілька прикладів того, як і де знаходять себе
випускники курсів професійної перепідготовки — звільнені у запас
військовослужбовці Збройних сил України і члени їхніх сімей, а також
воїни АТО. В грудні у Львівській політехніці відбулося урочисте вручення
свідоцтв про додаткову освіту слухачам цих курсів, що можливі завдяки
освітньому проекту „Україна — Норвегія“ — „Перепідготовка і соціальна
адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні“.

У відеозверненні до
випускників курсів Посол
Королівства Норвегія в
Україні Уле Т. Хорпестад
акцентував на тому, що
Норвегія та Україна — й
далекі, й близькі водночас,
адже історично пов’язані
ще з часів Київської Русі.
Нині ж північне королівство підтримує Україну
на її євроінтеграційному
шляху, зокрема проекти у
напрямі альтернативної
енергетики, освітні ініціативи, як-ось проект „Україна — Норвегія“. Мета
проекту, який фінансує

Норвегія і який охоплює 16
українських вишів, — надати актуальні знання слухачам, посприяти їм у пошуку
роботи, подоланні стресів.
За 13 років його учасниками стали 8 тис. осіб.
У Політехніці курси
діють не перший рік і є
результатом співпраці Інституту адміністрування
та післядипломної освіти з
Міжнародним фондом соціальної адаптації (МФСА)
й Університетом NORD
(Норвегія). Цього разу до
курсів упродовж 19 вересня
— 22 грудня було залучено

40 охочих. Вони навчалися
за спеціалізованою програмою „Англійська мова та
цифрові комунікації“.
Випускників привітали проректор Політехніки
Олег Давичак, директор
ІАПО Віктор Яськов, директор з розвитку проектів МФСА Яна Козаченко,
директор ГО „Західноукраїнська ініціативна група“ Максим Лапан. І теплі
звернення викладачів до
вчорашніх студентів, і
відзнаки-сюрприз для наставників від випускників,
і цікаві відео про проект, і

лірика від народної капели
бандуристок „Заспів“ — все
це наповнило актову залу
головного корпусу Політехніки щирими емоціями.
Випускник курсів, підполковник запасу, викладач
Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
Тарас Грицевич подякував
організаторам курсів за
їхнє якісне планування,
викладачам — за фаховість
і доброзичливість, товаришам — за те, що ділились
досвідом — професійним,
людським, бойовим, адже
не один пройшов війну.
Комусь із них курси допомагають адаптуватися
до цивільного життя і, як
кажуть самі військові, „не
опустити рук“, а натомість
— „робити щось“. Набуті
знання і навички, спілкування відкривають перед
ними нові професійні, а
відтак і життєві перспективи.
Тим часом МФСА спільно з Університетом NORD
планують у травні 2017-го
провести на базі Політехніки науково-практичний
симпозіум „Норвезько-українська співпраця: цифрові комунікації в сучасній
освіті та бізнесі“. Партнери підіб’ють підсумки
проекту „Перепідготовка
і соціальна адаптація…“ і
поміркують про ймовірні
шляхи дальшої співпраці.
Ірина ШУТКА
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мости співпраці

Освітні програми від Британської Ради
Б
ританська Рада — міжнародна організація Сполученого
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії — понад
80 років працює над розбудовою культурних та освітніх зв’язків
між Британією та іншими країнами. Представництва у 110 країнах,
майже 25 років діяльності в Україні. Сьогодні Марія Захарова,
координатор освітніх програм Британської Ради в Україні,
розповідає про актуальні проекти для викладачів, науковців,
управлінців у галузі освіти, студентів.

— Які пріоритети та проекти
в галузі освіти й науки Ви могли б
виокремити у діяльності Британської
Ради в Україні?
— За 24 роки діяльності Британської Ради (офіс відкрито в 1992 р.)
основними пріоритетами нашої діяльності в галузі освіти й науки були
методична підтримка викладачів
англійської мови, сприяння реформуванню вищої освіти України (зокрема підтримка втілення ЗУ „Про
вищу освіту“), програми академічного партнерства між українськими та
британськими вишами, кваліфікаційні іспити з англійської мови і багато
ін. Ці напрямки залишаються пріоритетними, зараз хіба дещо змінився формат роботи: ми дедалі більше
працюємо, опираючись на місцевих
партнерів, щоб забезпечити сталість
наших проектів. Маємо партнерські
взаємини з МОН, Академією педагогічних наук, Інститутом вищої освіти НАПН, вишами по всій країні.
— Розкажіть, будь ласка, про програму „Інтернаціоналізація вищої освіти“.
— У рамках цієї програми ми видали близько 30 грантів університетам для здійснення ознайомчих
візитів між Великою Британією та
Україною, а також одно- та дворічні
гранти на розвиток партнерства і зустріч із потенційним партнером для
визначення та підготовки спільної
заявки в рамках програм за фінансової підтримки ЄС, як „Еразмус+“,
„Горизонт 2020“ тощо.
Плануємо і далі підтримувати
розбудову академічних партнерських зв’язків між нашими країнами
за допомогою грантів у рамках другого циклу Програми розвитку лідерського потенціалу університетів.
Більше інформації на нашому сайті
http://www.britishcouncil.org.ua.
— Політехніка є учасником Програми розвитку лідерського потенці-

алу університетів України, що сприяє
реформуванню сектора вищої освіти.
Хронологічно програма охоплює 2015 –
2018 рр.: що зроблено, що заплановано?
— Закінчився перший рік проекту, долучилось 60 учасників з
12 університетів. Вони навчались
концепції академічного лідерства
і набули цінних навичок для реалізації лідерського потенціалу, щоб
впроваджувати інноваційні зміни
в своїх вишах. На початку нового
року відбудеться конференція, де
представники університетів розкажуть, які проекти їм вдалося втілити. Впродовж наступних двох років
заплановано збільшити кількість
учасників до 14 вишів на рік, щоб
створити справжню мережу агентів
змін у системі вищої освіти України.
— Недавно наша газета писала
про проект для професійного розвитку
молодих науковців Researcher Connect.
Чи будуть ще семінари, до яких могли б
долучитись учені із західних областей
України?
— У листопаді 2016-го ми провели два семінари у Львові, до яких
долучились молоді науковці з різних
міст регіону. Сподіваємось, цього
року знову зможемо запропонувати
такі семінари. Вони викликали значний інтерес, ми отримали чудові
відгуки.
— Восени у Львові відбулися модулі
в рамках програми „Міжнародний відділ університету: кращі практики“.
Яка мета проекту? Чи передбачено
новий конкурс?
— Ми розробили цю програму,
відштовхуючись від потреб міжнародних відділів українських вишів
щодо професійного розвитку (їх
визначили через опитування) і від
того, який саме досвід Сполученого
Королівства в цьому напрямку може
бути корисним. Для участі у програмі
відібрано 125 учасників з 97 універ-

ситетів. Вона розпочалася у вересні
серією дводенних семінарів, на яких
тренери-представники провідних
британських вишів ділилися досвідом у таких питаннях, як роль міжнародних відділів в університетах
Сполученого Королівства, „розподіл
праці“ у них; формування стратегії
інтернаціоналізації, стратегії проактивного маркетингу в тамтешніх
університетах; інфраструктура і система підтримки іноземних студентів; створення національної мережі
міжнародних відділів для обміну досвідом і знаннями й т. ін. Учасники
проекту знову зустрінуться на тренінгах у лютому 2017-го.
— Британська Рада в Україні сприяє налагодженню зв’язків українських
вишів і науковців з британськими для
реалізації спільних проектів, зокрема
в рамках програм ЄС, як „Еразмус+“,
„Горизонт 2020“ тощо. Чи зміниться
щось через рішення Великої Британії
про вихід із ЄС?
— Британська Рада співпрацює з
європейськими сусідами вже понад 80
років. Ми вважаємо, що культурний
та економічний зв’язок між Великою
Британією та іншими європейськими
націями залишатиметься вкрай важливим для укріплення довіри у вирішенні питань, що постали після референдуму. У найближчому майбутньому не передбачаємо змін у статусі
наших спільних з ЄС програм.
— Чи бачите динаміку у реформуванні освітньої галузі в Україні? Якщо
так, як Ви оцінили б її?
— Я висловлю особисту думку.
Як і щодо всіх інших реформ — хотілося б їх пришвидшити. Але бачу
й позитив: це реформування вищої
освіти, яке надає автономію універ-
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коротко
ситетам, зменшення кількості вишів
на користь якості, визнання необхідності контролю за якістю вищої освіти, — це вже прорив.
— Британська Рада є учасником
проекту Go Global, пропонує широкі
можливості для вивчення англійської.
Прошу розказати про їх спектр?
— Пропонуємо низку онлайн-ресурсів для вивчення англійської —
для дорослих, підлітків та дітей. Також є цікаві спеціальні пропозиції
для святкування Року англійської
мови в Україні. Інформація — на нашому сайті у рубриці „рік англійської
мови / онлайн-ресурси“.
— Британська Рада в Україні провела конкурс на найкращу студентську ініціативу, реалізовану протягом
2015/2016 н.р. й націлену на залучення студентів до процесу підвищення
якості освіти. Перемогла ініціатива
SMART з Дніпровського НУ ім. О. Гончара — з популяризації науки й підтримки студентських проектів. Чи
буде новий конкурс?
— Цього року ми запропонуємо
проекти, націлені на залучення сту-

дентства, але які це будуть заходи, ще
не можу сказати. Щоб не пропускати
новини, радимо студентам долучатися до нашої розсилки: http://www.
britishcouncil.org.ua/about/newsletter.
— Які механізми й засоби є у студентів Великої Британії, аби впливати
на підвищення якості освіти та захист
своїх прав?
— Національна Спілка Студентів
Великої Британії (National Union of
Students) — це потужна організація,
до складу якої входить 7 млн студентів
і 600 локальних студентських спілок.
Вони мають вплив на рішення уряду,
обстоюють права своїх членів, — прагнуть, щоб голос кожного студента було
почуто.
Щодо процесу підвищення якості
освіти, студенти обов’язково залучаються до діяльності головної установи
Великої Британії, що опікується якістю вищої освіти, — це Агенція забезпечення якості вищої освіти (Quality
Assurance Agency”); як оглядачі вони
беруть участь у перевірці вишів на забезпечення стандартів якості вищої
освіти.
Спілкувалась Ірина ШУТКА

Запрошуємо на тренінг
Загальноукраїнський марафон тренінгів уже в січні 2017! Ти з нами?
Британська Рада спільно з Інститутом
суспільних ініціатив оголошує набір
на тренінг „Активні громадяни“.
Основна ідея: провести одночасно
локальні тренінги по всій країні і
залучити до цього якомога більше
учасників та регіонів і відповідно
ініціювати нову хвилю проектів соціальної дії.
20 – 22 січня 2017 року ми приєднаємося до марафону у Львові!
Завдяки тренінгу ти:
•• сформуєш та розвинеш особисті
якості, необхідні для продуктивних
громадських змін;
•• дізнаєшся про можливості міжкультурного діалогу і соціального
розвитку;
•• отримаєш ефективні практичні
інструменти для роботи;
•• навчишся писати власні проекти
локальної соціальної дії;
•• отримаєш можливість узяти
участь у конкурсі міні-грантів до

Британської ради (у рамках програми „Активні громадяни“ Британська
Рада надає міні-гранти на реалізацію соціальних проектів обсягом до
500 фунтів);
•• після проходження тренінгу отримаєш сертифікат міжнародного
зразка та можливість продовжити
навчання на всеукраїнських семінарах і тренінгах Британської Ради.
Реєстрація — https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSebXDF6Tram5XKr
BLYJUaPAlpSKBzglNuXY7DVLUhmhKo
kclQ/viewform#start=openform
Участь у тренінгу безкоштовна.
Кількість учасників обмежена.
Обов’язкова присутність на весь час
тренінгу.
Місце проведення: Центр міської
історії (конференц-зала), вул. Богомольця, 6.
Дата і час: 20 – 22 січня, з 10.00 до
18.00.
Контакти — o.palinchak@sii.org.ua та
066 83 06 229 — Ольга.

Політехніка — у рейтингу
„найцитованіших“ вишів
України за показниками
Scopus. Університет посів
10 позицію, а лідирують КНУ
ім. Т. Шевченка, ХНУ ім. В. Каразіна та ЛНУ ім. І. Франка. Результати рейтингу базовані на
показниках бази даних Scopus.
Відзнаки міста — для політехніків. Доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем університету Галина Клим
— серед переможців конкурсу
„Премія львівського міського
голови талановитим ученим“.
А представників Львівської
академічної гімназії Оксану
Жук і Наталію Петровську
відзначено в рамках програми
„Успішний педагог“.
Співпраця з Німеччиною.
Нещодавно ректор Львівської
політехніки відвідав Німеччину і підписав угоду про співпрацю із Торгово-промисловою
палатою Ерфурта. Передбачено
стажування викладачів і студентів вишу, зокрема коледжів,
на підприємствах Тюрингії,
щоб майбутні фахівці могли
працювати на підприємствах із
німецькими інвестиціями.
Найкращі видання Політехніки. У кожній з трьох номінацій
Конкурсу монографій, підручників і навчальних посібників
вишу є по кілька переможців.
Більшість — книжки Видавництва Львівської політехніки,
як-ось підручник „Токсикологія продуктів харчування“ (автори — С. Воронов,
Ю. Стецишин, Ю. Панченко,
А. Когут), посібник „Енергозберігаючі технології в будівництві“ (М. Саницький, О. Позняк,
У. Марущак).
Уряд затвердив порядок виплати академічних стипендій
у 2017 році. Їх виплачуватимуть
на підставі рейтингів, в основі
яких — показник успішності
студентів. Мінімальний розмір
стипендії становитиме 1,1 тис.
грн, підвищеної — 1,6 тис. грн.
Підвищені стипендії передбачено зокрема для студентів
деяких інженерних напрямів
(від 1,4 тис. до 2,36 тис. грн).
За матеріалами інформагенцій, МОН
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стратегія сталого розвитку

К

ажуть, у майбутньому світ крутитиметься навколо …міст: саме кілька сотень міст, а не держави,
задаватимуть тренди і конкуруватимуть. Як би там не складалось, уже зараз важливо думати, як
зробити життя в наших містах (і селах теж) максимально безпечним і комфортним. Політехніки —
думають: в рамках проекту Євросоюзу і Програми розвитку ООН „Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду — ІІІ“ студенти і викладачі ІГСН долучаються до напрацювання рекомендацій щодо
стратегії сталого розвитку Золочева і Дрогобича.

Якими будуть наші міста?..

Дрогобич

Золочів

Студентки Анастасія Гончарук
і Наталія Кукурузяк, що вивчають
міжнародні відносини, вважають:
аби Дрогобич став економічно конкурентоспроможним, екологічно
безпечним і мав розвинену соціальну
сферу, у місті слід стимулювати інновації, відкритість до бізнесу, прозоре
управління, впроваджувати „розумні“ технології. В економіці — акцент
на необхідності залучення інвестицій в Індустріальний парк Дрогобича:
розробка відповідної програми, робота з інвесторами, диверсифікація
малого і середнього бізнесу, програма підтримки молодіжних стартапів.
Для активізації громади — проведення міського конкурсу міні-грантів,

Дещо іншою є ситуація із Золочевом. Там вирішено проблему якості
питної води, каналізовано один із
масивів (триває робота на іншому),
активно працюють над вирішенням
питання збору, вивозу, сортування й
утилізації ТПВ (полігон, сміттєсортувальна лінія)… Там діє Навчальний
центр Нацгвардії України, робочими
місцями забезпечує „Електроконтакт
Україна“, дуже активні ОСББ, місто
має відзнаки за благоустрій, розвиток
спортмайданчиків. Золочів — одне з
міст-лідерів України у напрямі альтернативної енергетики: свого часу
першим у західному регіоні перевело
всі котельні на альтернативне паливо; тут думають про побудову соняч-

| Світлина Ірини Шутки

ня бідності, нерівності, формування
миролюбного та відкритого суспільства, забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і
виробництва, умов для здорового
способу життя, доступу до якісної
освіти тощо). Запорука успіху, на
думку студентів — у партнерстві
всіх зацікавлених сторін й активізації місцевих громад. Проект ЄС/
ПРООН, власне, й передбачає залучення місцевих спільнот, ГО, органів
влади.

створення сучасного кінотеатру,
комп’ютеризація бібліотек. У сфері
послуг, на думку студенток, змін передовсім потребує система охорони
здоров’я (підвищення рівня кваліфікації медпрацівників, поліпшення
умов у медзакладах тощо). Завдання
ж №1 — поліпшення якості питної
води, технічного стану водопровідної системи, розроблення і впровадження системи поводження з твердими побутовими відходами, зменшення втрат енергії в комунальній
сфері і впровадження ефективного
енергоменеджменту.
Ідеї стимулювання молодих підприємців, модернізації бібліотек
видались цікавими головному спеціалістові відділу економічної політики з питань інвестиційної діяльності
Дрогобицької міськради Сергієві Задворних. Як він зауважив, ідея створення в Дрогобичі комунального
бізнес-хабу вже другий рік висить у
повітрі (однак нема підтримки депутатів міськради), а мережі водопостачання частково відремонтовані.
Він також запитав, як конкретно активізувати громаду, де чимало людей
пенсійного віку, а молодь часто або
працює деінде, або взагалі виїжджає.

Не лише для себе
Кафедра політології та міжнародних відносин Політехніки є партнером у рамках проекту ЄС/ПРООН
не перший рік, зауважила, вітаючи
учасників зустрічі, завідувач кафедри Галина Луцишин. Загалом проект
діє з 2008-го, а його третя фаза — з
2014-го. На Львівщині, як і в інших
областях України, проект охоплює
низку сільських і міських громад, які
впроваджують соціально-економічні
ініціативи з метою підвищення енергоефективності, поліпшення систем
утилізації відходів, охорони здоров’я
й т.п.
Студенти під керівництвом викладачів проаналізували актуальний
стан справ у містах-учасниках проекту Дрогобичі й Золочеві і запропонували свою візію їхнього майбутнього. Пропозиції стосуються
й інфраструктури, і сфери послуг, і
просвітництва. Орієнтиром є принципи сталого розвитку (задекларовані ООН зокрема у Цілях сталого
розвитку на 2016 – 2030 роки), що
передбачають гармонійне поєднання трьох складових — екологічної,
соціальної й економічної — для
створення безпечних і комфортних
умов життя не лише для нинішніх, а
й для майбутніх поколінь (подолан-
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ної електростанції, використання
біогазу.
Констатувавши наявність низки
плюсів, студентка ІГСН Аліна Блясецька звернула увагу на проблемні
моменти — стан деяких доріг, питання громадських вбиралень, висаджування дерев, потреба інвестування в
розвиток МСП, створення центрів
соціальної допомоги, розвиток мережі дитячих секцій, волонтерства
тощо.
Чимало ідей стосується туристичної сфери: започаткування нових проектів (фестивалі, змагання),
реставрація архітектурних пам’яток,
активніше використання потенціалу Золочівського замку (цей музей-заповідник, як відомо, є одним
із пунктів турмаршруту „Золота підкова Львівщини“), ін. Місто потребує
стратегії туристичного розвитку, погоджується міський голова Золочева

Ігор Гриньків: пишатись є чим (як-ось
релігійні пам’ятки ХVI – ХVII ст), але
на часі — реконструкція історичної
частини міста (йдеться про повернення до архітектурного образу Золочева в час найбільшого розквіту,
до 1939-го, бо пізніше, в радянський
період, частими були випадки руйнування дахів, ліпнини тощо). У цьому
напрямі, до слова, місто співпрацює з
кафедрами РАМС і МБД Політехніки.
Мер Золочева певен: перспектива міста — у забезпеченні якісних послуг,
які й створюватимуть комфортне
життя об’єднаної територіальної
громади в майбутньому.

Взаємна користь
Проект ЄС/ПРООН має позитивні ефекти і для міст-учасників та їхніх
громад, і для представників академічного середовища, бо студенти вчать-
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ся шукати шляхи вирішення реальних
проблем, розвивають фахові навички,
це і практикування громадянського
суспільства, зауважує Руслан Демчишак із кафедри ПМВ. І представники
управлінських органів міст, й координатори Львівського обласного ресурсного центру громад проекту „Місцевий розвиток…“ Ігор Назар й Ірина
Галайко кажуть, що така співпраця
дозволяє ширше й цілісніше побачити місто — його потреби, проблеми і
потенціал.
Рекомендації політехніків, ймовірно, стануть складовою формування стратегії розвитку міст Львівщини.
Принаймні І. Гриньків зауважив, що
запросить Аліну долучитися до діяльності робочої групи з напрацювання
стратегії Золочева. А серед близьких
планів — круглі столи у двох містах.
Ірина ШУТКА

студентські зустрічі

Н

а початку року студенти Львівської політехніки, які навчаються за програмою „Інтернет
речей“, зустрілися зі студентами з Гонконгу.

Великий шовковий шлях — через …Львів?

Студенти з Далекого Сходу —
представники однієї з найбільших
міжнародних молодіжних організацій у світі YMCA, якій понад 150 років
і яка нині діє у 125 країнах, зокрема
й у нашій. Локальний осередок YMCA
Honk Kong мав двотижневу мандрівку
Білоруссю й Україною: іноземці відвідали Мінськ, Брест і Львів, аби зокрема вивчити можливості для співпраці між країнами в рамках сучасного
Шовкового шляху. Власне, концепція
Економічного поясу Шовкового шляху є однією з основ зовнішньоекономічної стратегії китайського уряду і
спрямована передовсім на розвиток
сфери торгівлі й інвестування в Євразійський регіон. Однак, як і в давні
часи — найвідомішого торговельного
маршруту Великого шовкового шляху
— Європа й тепер не менше цікавить
Китай: для розвитку бізнесових контактів КНР шукає у цій частині світу
нових партнерів і нові перспективи.
Так, у рамках Економічного поясу
Шовкового шляху є (чи передбачені)
різні „вузли“ й „коридори“, зокрема
Євразійський сухопутний міст — залізничний маршрут між промислови-

ми центрами Китаю та
Європи.
У Львові іноземна
делегація завітала зокрема в офіс компанії
SoftServe: хотіли дізнатись про успішну
українську ІТ-галузь,
поспілкуватися з молоддю тощо. Про діяльність і досягнення
SoftServe гості почули
від голови Ради директорів компанії Ярослава Любінця, про
Львівську ІТ школу (LITS) — від її
засновниці Анни Косарєвої, про програму ІоТ — від її ініціатора Зеновія
Вереса. Натомість представили відео
і розповіли про Гонконг — потужний
економічний і бізнесовий, культурний та урбаністичний центр.
Студенти ІКТА Політехніки презентували проекти, над якими працюють під керівництвом фахових
практиків-менторів. Так, Super fairies
запропонували додаток для викладачів і студентів — після сесії роботу
над проектом продовжать, можливо,

навіть спільно з новими знайомими,
зауважує представниця команди, староста групи КН-124 Марта Лютик:
— Студенти з Гонконгу — доволі
привітні, я б хотіла співпрацювати з
ними: вони сказали, що готові продовжувати роботу над проектами
разом з нами. Мені сподобалась їхня
презентація, я побачила Гонконг з
іншого боку: не звично — купа хмародерів, а — острови, природа і багато іншого, що було досить несподівано.
Ірина ШУТКА
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коледж

Тут готують сучасного автодорожника
П
риводом познайомити нашого читача з автомобільно-дорожнім
коледжем, що входить до структури коледжів Львівської
політехніки, стала Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція, яка там відбулася. До участі в ній долучили 16
студентів коледжу, які підготували 8 доповідей.

У скайпі — студенти

Серед учасників конференції —
представники навчальних закладів
(переважно коледжів) із Полтави,
Кропивницького, Надвірної (Івано-Франківської обл.), Рівного, Одеси, Житомира, Харкова, а також ІБІД
та ІІМТ із Львівської політехніки.
— Студентам було цікаво виходити в ефір по скайпу, знайомити своїх
колег з інших міст зі своїми доповідями, слухати їхні. Усі учасники та їхні
наставники отримали сертифікати. За
результатами конференції ми видали
збірник доповідей, — розповідає завідувачка дорожньо-механічного відділення коледжу Ольга Чучман.
Теми доповідей були доволі цікаві: про дороги майбутнього, перспективи розвитку екодоріг, технології
будування доріг та покриття, сучасні
екологічні технології тощо.

Коледж сьогодні

| Світлина Ірини Мартин

Сьогодні в коледжі вчаться за чотирма спеціальностями: будівництво
й експлуатація автомобільних доріг
та аеродромів; організація і регулювання дорожнього руху; експлуатація
і ремонт вантажопідйомних машин,
обладнання; обслуговування і ремонт
автомобілів.

Найбільший конкурс при вступі —
на обслуговування і ремонт автомобілів, а також на експлуатацію. Натомість найменше охочих навчатися на
будівництві доріг.
Автомобільно-дорожній коледж
має тісну співпрацю з двома інститутами Львівської політехніки — ІІМТ
та ІБІД. Зі студентами працюють викладачі-погодинники з університету.
Завдяки цьому випускники коледжу
продовжують навчання у Політехніці з другого курсу (це стосується
лише споріднених спеціальностей).
На таких самих умовах вони вступають ще до трьох університетів міста —
Аграрного, Лісотехнічного та Безпеки
життєдіяльності. Загалом близько 80%
випускників коледжу продовжують
навчання на бакалавраті.
Цікаво, що на типових хлопчачих
спеціальностях подекуди вчаться і дівчата. На сьогодні серед 780 студентів
коледжу є 18 дівчат. Здебільшого вони
вступають на будівництво доріг та організацію дорожнього руху. А цього
року з’явилася першокурсниця, яка
опановує обслуговування і ремонт
автомобілів.
Оскільки коледж технічного спрямування, то під час навчання доводиться посилено вивчати математику,
фізику, креслення.

Студенти активно долучаються до
конкурсів — ім. П. Яцика та написання творів на Шевченківську тематику, беруть участь у гуртку технічної
творчості, конкурсах художньої самодіяльності, різних заходах, зокрема
до Дня автомобіліста. Вже традицією
стала участь у наукових фестинах у
Політехніці. Щосеместру хтось зі
студентів отримує премію ім. В. Чорновола. Нещодавно її лауреатом став
третьокурсник Олександр Гела.

На часі
Найважливіше завдання коледжу
— підготувати кваліфікованого спеціаліста. Саме тому тут значну увагу
приділяють практиці студентів.
— Тепер готуємося до конференції
з роботодавцями. Хочемо послухати,
які спеціалісти їм потрібні сьогодні,
щоб іти в ногу з часом. Очевидно, отримавши конкретні пропозиції, вдосконалюватимемо навчальні плани,
видозмінюватимемо програми, адже
освіта повинна мати безпосередній
зв’язок із виробництвом, — пояснює
заступник директора з навчально-виробничої практики Юрій Якимець.
Студенти охоче зустрічаються з
успішними фахівцями. Наприклад, із
керівником проекту Egis на Львівавтодорі, французом П’єрівом Тесьє,
який співпрацює з підприємством уже
7 років і навіть трохи вивчив українську мову.
— Завдяки співпраці з естонсько-фінською компанією, яка спеціалізується на діагностиці автомобілів,
торік п’ятеро наших викладачів мали
нагоду побувати на десятиденному
стажуванні в Естонії. Тепер цей досвід передаємо студентам. І не лише
студентам! До нашого технопарку
можуть приходити на стажування
представники автосервісів, — каже
завідувач автомобільного відділення
Андрій Бешлей.
Естонсько-фінська компанія зацікавлена у співпраці з коледжем й
надалі. Нещодавно взяла участь у
написанні спільного проекту, який
фінансуватиме Євросоюз. Серед важливих пунктів — сприяти подальшому
стажуванню викладачів та найкращих
студентів, оснащенню лабораторії,
встановленню сучасного обладнання.
Ірина МАРТИН
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ауковою та педагогічною роботою академік технологічної Академії
України, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри
хімічної технології переробки пластмас ІХХТ професор Олег Суберляк
займається вже 47 років, готуючи нове покоління фахівців і науковців.
Цього сивочолого,
спортивної статури чоловіка, добре знають не
лише у Львівській політехніці, в Україні, а й за
кордоном власне завдяки
його невтомній науково-дослідницькій праці,
що стосується розроблення технологій одержання
і переробки полімерів,
зокрема — спеціального
призначення. Найулюбленіша його тематика —
розроблення і виготовлення контактних лінз
штучних кришталиків,
мембран з селективною
проникністю, стоматологічних матеріалів, полімерних носіїв контрольованого вивільнення
ліків, що здобули широку
популярність у медиків
і в людей з відповідними проблемами. Педагог
щодня зустрічається зі
студентами, передає їм
свій багатий досвід, а з
найталановитіших готує
наукові кадри, зокрема
2 докторів наук, 14 кандидатів, керує науковою
роботою 5 аспірантів.
Можна лише подивуватися його невтомній
енергії, бажанню бути
на вістрі життя, брати
активну участь у житті
кафедри, університету
і за його межами. Він —
член спеціалізованих
рад із захисту докторських та кандидатських
дисертацій, Вченої ради
університету, зокрема й
редколегії академічного
журналу „Полімерний
журнал“ у Києві, науково-координаційного комітету України та НМК
МОН України. Керує науковими проектами за
державними програмами

МОН України та спільними проектами в рамках міжнародної угоди
між Україною, Польщею
і Німеччиною. Опублікував понад 500 праць, має
60 авторських свідоцтв
та патентів, видав 12 підручників і навчальних
посібників (з них три —
іноземною мовою) для
студентів вишів за фахом.
— Можна сказати, що
моїм „хрещеним батьком“
у науці був саме Олег Суберляк, — говорить директор ІХХТ професор
Володимир Скорохода.
— Готувати дипломну
роботу мене скерували до
нього, тоді ще старшого
наукового співробітника
НДЛ-29. Він якраз з чотирма науковцями працював над синтезом гідрогелів. Після захисту Олег
Володимирович запропонував залишити мене
в аспірантурі. Для цього
він зробив дуже шляхетний вчинок: звільнив
свою посаду в НДЛ, а сам
перейшов на педагогічну
роботу. Для мене він взірець людини і науковця.
Хто потрапляє до нього
під „крило“, наснажується
його одержимістю, енергією, бажанням зробити
щось доброго для людей.
Більша частина його наукового життя — це робота над тематикою синтезу полімерів і виробів
медичного призначення.
Його хобі — спорт: кожну
вільну хвилину проводив
на волейбольному майданчику, бо був завзятим і
вправним волейболістом,
часто виступав за збірну
факультету, Політехніки.
В. о. завідувача кафедри хімії і технології

неорганічних речовин
професор Зеновій Знак
познайомився з Олегом
Суберляком теж під час
написання дипломної роботи.
— Він не був моїм науковим керівником, але
завжди охоче допомагав,
цікавився ходом роботи,
котра стосувалася виробництва контактних лінз,
— пригадує професор.
— Дуже доброзичливий,
привітний, веселий, цілеспрямований. Впевнено йшов до своєї мети —
удосконалення наукового
напряму кафедри. Перше,
що впадало у вічі та захоплювало — його ентузіазм
в науці, а напрям тоді був
новий, перспективний,
відповідав кращим світовим розробкам. Він зумів
нас зацікавити наукою,
спонукав до проведення
досліджень. Це вражало і
заохочувало, адже колектив науковців робив корисну для людей роботу.
Завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти та газу професор Михайло Братичак
не має із Олегом Суберляком спільних досліджень,
але вони часто зустрічаються в наукових колах,
на різних міжнародних
конференціях, обидва
вільно спілкуються польською й англійською.
— Олег Володимирович активно публікується
у відомих журналах з хімії, рецензує наукові роботи. Без нього в Україні
не відбувається жодного
захисту докторських дисертацій з хімії високомолекулярних сполук,
технології переробки
полімерних і компози-

| Світлина Катерини Гречин

З добром — до людей
Н

ційних матеріалів (лише
після консультації з ним
претендент може подати в
раду у Львові, Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові свою
докторську дисертацію до
захисту). Я часто прошу в
нього допомоги, консультації, оскільки моїм хобі є
полімери і полімерні матеріали.
Попри одержимість
наукою Олег Суберляк —
зразковий сім’янин. Дружина Надія, випускниця
кафедри, стала доброю
берегинею дому, вірною
супутницею життя, його
надійним тилом. В їхньому домі панує злагода і
любов — один до одного, до сина, двох внучок
і правнука. Оця любов
допомагає жити, творити
і радіти, особливо, коли
його наукові дослідження реально допомагають
людям швидше одужувати, втішатися життям
здавалося б у безнадійних
ситуаціях. Долати труднощі його навчили гори,
якими захоплювався і які
підкоряв у молодості, а
ще приємні спогади з дитинства, що минуло в мальовничому закутку Сокаля. Спокій, виваженість,
мудрість, вміння бачити в
людині людину допомагають Олегу Володимировичу бути справжнім господарем кафедри і власного
життя.
Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!

Студент-геодезист став призером
історичного конкурсу

Н

априкінці минулого року Центр досліджень визвольного руху підбив
підсумки конкурсу студентських наукових робіт „Український
визвольний рух 1920-х – 1950-х рр.“. Призове друге місце посів випускник
ІГДГ Львівської політехніки Петро Муха з дослідженням „Картографування
діяльності УПА в 40-х роках ХХ століття“. Журі підкреслило прикладну
цінність та перспективність цього дослідження в плані створення
інтерактивних карт з історії УПА та Української революції 1917 – 1921 рр.

В оригінальному підході та новаторстві в історичній науці молодь із
усієї України змагалася
вже вп’яте. Загалом до конкурсу допустили роботи
вісімнадцяти студентів із
Києва, Харкова, Херсона,
Тернополя, Кам’янця-Подільського, Ніжина, Кривого Рогу, Маріуполя, Житомира, Вінниці, Полтави,
Луцька та Львова.
Конкурсні роботи оцінювало журі до складу якого увійшли відомі історики: голова Українського
інституту національної
пам’яті Володимир В’ятрович, директор Центру
досліджень визвольного
руху та генеральний директор Національного
музею-меморіалу „Тюрма
на Лонцького“ Руслан Забілий, декан Історичного
факультету Київського
національного університету ім. Т. Шевченка Іван
Патриляк, науковий співробітник ЦДВР, завідувач відділу Національно-

го музею історії України
Олександр Іщук, доцент
кафедри історії Дніпровського національного університету ім. О. Гончара
та представник Інституту
суспільних досліджень
Олег Репан, старший викладач кафедри нової і
новітньої історії України
Українського католицького університету Василь
Стефанів.
Щоб дізнатися, що
надихнуло геодезиста зайнятися історичною тематикою і які вбачає перспективи розвитку такої
діяльності, поспілкувалася
з Петром Мухою.
— Як Вам вдалося поєднати історію і геодезію?
— Насправді, між цими
спеціальностями багато
спільного. Геодезія — це
як практична географія. А
будь-які події відбувалися
на якійсь території. Тож
картографія дає змогу історикам краще орієнтуватися в подіях, аналізувати
динаміку певних проце-

сів. А оскільки я здобуваю
ще одну освіту — історика
(навчається на четвертому
курсі історичного факультету у ЛНУ ім. І. Франка
— Н. П.), то для мене було
дуже цікаво поекспериментувати. В певній мірі,
до створення електронної
мапи діяльності УПА мене
підштовхнув науковий
керівник моєї дипломної
роботи асистент кафедри
картографії та геопросторового моделювання Володимир Нікулішин. Така
міждисциплінарна тема
мене не просто зацікавила,
а захопила.

— Як Ви готувалися до
конкурсу?
— Це дослідження —
частина моєї дипломної
роботи. А про конкурс
мені розповів завідувач
нашої кафедри Ростислав
Сосса. Я опрацьовував багато джерел. Відбираючи
інформацію, передовсім
зважував, щоб це були
компетентні та неупереджені автори. Адже в такій

роботі важлива достовірна інформація, правильні
статистичні дані. А взагалі, якщо володіти необхідними інструментами,
то досить нескладно створювати такі мапи.
— Наскільки перспективна така робота в нашій
державі?
— У нас, на жаль, належної уваги цій сфері не
приділяють. Хоча, на мою
думку, зараз це особливо
актуально. Адже з’явився
доступ до багатьох архівних матеріалів, їх оцифровують, а це створює
широкий спектр можливостей для популяризації історії, творення цікавіших
інформаційних форматів,
якими послуговувались
би не лише науковці (саме
картографування подій
значно полегшує розуміння їх розвитку), а й будьякий пересічний громадянин, який хоче знати свою
історію. До прикладу, в
Гарвардському університеті є окремий курс картографії для істориків. Тож,
нам є куди розвиватися.
— Чому вирішили поєднати дві різні спеціальності
— геодезію та історію?
— Взагалі я не міг собі
ніколи навіть уявити, що
здобуватиму освіту в технічному виші, бо бачив
себе лише в гуманітарній
сфері. Та за час навчання усім серцем полюбив
Політехніку і вважаю цей
університет найкращим не
лише у Львові, а й в Україні. А історія мене цікавила
завжди, мені подобається
вивчати, як розвивалося людство, формувалася
наша держава. Сподіваюся, що своєю роботою зумію докластися до популяризації історії України.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 1 [2961]
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Сформувати правничу еліту — амбітні
плани студентів ІНПП

В

иховання правової еліти в Україні — таку амбітну місію перед собою
ставлять члени молодіжного крила ВГО „Асоціації правників України“
із локального осередку „Ліги студентів асоціації правників України“
Львівської політехніки (є структурним підрозділом львівського осередку,
що діє у Львівському національному університеті ім. І. Франка та охоплює
всі навчальні заклади області, які готують правників).

— Наш осередок почав
діяти з початку вересня. Та
ще до старту ми напрацювали концепцію діяльності
та сформували ініціативну
групу. Згодом до нас долучилося близько півсотні
студентів-правників різних курсів інституту. Основна мета нашої діяльності — об’єднання студентів-правників та сприяння
їхньому професійному
зросту. Саме Львівська політехніка, зокрема Інститут права та психології є
доброю платформою для
розвитку такої спільноти.
Адже, зважаючи на те, що
наш інститут ще досить
молодий і більшість викладачів — юристи-практики, маємо чимало можливостей для формування
осередку, який усіляко
допомагатиме майбутнім
правникам стати професіоналами, — окреслила коротко концепцію діяльності голова політехнічного
осередку „Ліги студентів

асоціації правників України“ четвертокурсниця
ІНПП Віра Кубай.
Незважаючи на правничий напрям діяльності,
до спільноти можуть долучатися студенти й інших спеціальностей, які
цікавляться цією тематикою. В організації зокрема діє міжнародний відділ,
спрямований на закордонну освіту та стажування.
В майбутньому студенти
хотіли б розвинути також напрям для співпраці
правників, психологів та
журналістів, щоб охопити
всі напрями підготовки в
їхньому інституті. Крім
цього, як наголосили мої
співрозмовники, більшість
проблем чи непорозумінь
мають психологічне підґрунтя. А журналісти могли б сприяти донесенню
різної корисної інформації до громадськості.
— Університетська
освіта здебільшого базується на теоретичних

знаннях, а наша організація націлена на те, щоб
давати молоді такі знання
і можливості, які не здобудуть у жодній вищій школі.
Діяльність нашої організації скерована на проведення різнотематичних
майстер-класів від юристів-практиків, зосереджуючись на нових дисциплінах, як, наприклад, корпоративне право, медичне
право, ІТ-право. Ці напрями особливо актуальні
сьогодні, тож намагаємося
розвиватися в цих сферах.
Відомо, що чим вужчий
напрям, то тим більше
він затребуваний на ринку праці, — підсумувала
очільниця політехнічного
осередку „Ліги студентів“.
— Наш викладач Анатолій Крижановський постійно наголошує: „хто
володіє інформацією, той
володіє світом“. Тому ще
один напрям нашої роботи
— постійно відстежувати
зміни в законодавстві та

поширювати цю інформацію серед студентства, —
акцентувала заступниця
голови четвертокурсниця
ІНПП Дарія Щербак. —
Наша організація зосереджена на співпрацю з
вишами та громадськими
організаціями всієї України. Тож у заходах, які ми
проводимо, можуть брати
участь усі зацікавлені незалежно від місця проживання. Організовуючи ту
чи іншу подію, передбачимо можливість приїзду до
нас та забезпечимо місцем
ночівлі.
Дівчата переконані:
хто прагне здобути справді якісну освіту, стати
професіоналом і бути конкурентоспроможним, мусить постійно розвиватися. Тож одним із найважливіших напрямів роботи
є організація тренінгів,
майстер-класів та стажувань, які в майбутньому
можуть стати сходинкою
до працевлаштування.
Вже в лютому політехніки організують майстер-клас із корпоративного права. Наступними
будуть тренінги на тему
міграційного права. А на
березень планують провести масштабний захід — всеукраїнську
школу з медичного
права.
Також діяльність
організації спрямована і на популяризацію
ІНПП. Тож студенти
проводитимуть зустрічі зі старшокласниками львівських
шкіл, щоб розповісти
їм про суть правничої
освіти та пояснити
переваги навчання
саме у Львівській політехніці.
Наталія
ПАВЛИШИН
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різдвяна подорож

„САД“ колядував на східній Україні

Т

ретій рік поспіль львівська молодь зі Студентського театру „САД“
разом із очільником Центру студентського капеланства УГКЦ отцем
Юрієм Остапюком їздила на Різдвяні свята (5 – 10 січня) на східну Україну.
Розповісти про радісну новину — народження Спасителя, поколядувати та
повіншувати, виступити з вертепом студенти вирушили в прифронтові міста
— Костянтинівку, Мирноград, Соледар та їх околиці, а також у військові
частини, госпіталі та на позиції українських воїнів „у полях“.

— Ці поїздки стали вже
чимось обов’язковим і надважливим. Коли збираємося в дорогу, то відчуття,
ніби їдемо до найрідніших
людей. Зрештою, так і є,
адже ті, хто нас вже знає,
чекають зустрічі. Ми гостювали на парафіях УГКЦ
у церквах Св. Миколая та
Свв. Петра і Павла, побували в сім’ях, які нас приймали і минулі роки. Привітали
зі святами наших воїнів —

у Покровську заїхали до
військового шпиталю, а також на військові позиції, де
з колядою не було нікого —
для воїнів це стало несподіванкою. Там якраз перебували солдати зі західних
областей, тож вони особливо радо нас зустрічали. Для
них наша коляда створила
особливу домашню атмосферу, — розповів про поїздку отець Юрій. — Коли
ми приходимо до наших

воїнів зі словом Божим,
то відчуваємо
їхню спраглість за ним,
піднесення і
радість, що
про них не забувають. Часто нам трапляються люди,
для яких наша
діяльність
стає до певної
міри відкриттям і променем надії. Так
і цього разу
наш виступ вразив водія,
який супроводжував наш
вертеп на східних теренах.
Пан Володимир дуже радів
і ділився своїм приємним
здивуванням, що в нашій
країні все ж є добре вихована українська молодь, із
такими цінностями і поглядами на життя.
Львівська молодь провела флеш-моб коляди на вокзалі в
Костянти-

нівці. Для всіх присутніх
він став несподіваним —
люди з Донецька, Горлівки
почали колядувати разом із
нашими студентами. А після — дякували, що молодь
не боїться їхати до них, говорити про українські традиції.
Подорож колядників
продовжилась у Києві.
„САД“ завітав із вертепом
до Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава (Шевчука)
та Апостольського нунція в
Україні Архиєпископа Клаудіо Ґуджеротті.
— Патріарх Святослав
завжди нас радо приймає,
запрошує в гості. Цього
разу він висловив захоплення нашим колядуванням (ми виконували давні
коляди) та концепцією вертепу. Блаженніший запросив залишитися в нього всіх
колядників, які приходили,
тож у нас була така велика
родинна коляда, — наголосив студентський капелан.
— Переповненою емоціями була також і гостина в
Апостольського нунція. Він
працював зі студентами понад тридцять років, то було
цікаво поспілкуватися про
те, чим живе українське
студентство.
Наталія
ПАВЛИШИН
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І людям, і лялькам…
Т

еатральне життя у Львові на час свят не завмерло, навпаки,
воно інтенсивно розвивалося — була і прем’єра, і зміни в
адміністративних структурах та інші заходи.

Напередодні Нового року
народна хорова капела студентів Gaudeamus Львівської
політехніки взяла участь у
флешмобі, який проходив у
головному терміналі львівського аеропорту. Крім неї, у
флешмобі брали участь ще п’ять
львівських хорів — понад 300 хористів водночас виконали відому
українську колядку „Щедрик“.
Цей святковий захід провели до
100-річчя від першого концертного виконання „Щедрика“.
Міська влада спільно з депутатами міської ради просить
Міністерство культури України
надати академічний статус
двом театрам Львова. Статуси
академічних мають отримати
Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки, а також Львівський театр естрадних мініатюр
„І люди, і ляльки“. Статус академічного надають „за видатні
досягнення у розвитку вітчизняної культури високохудожнім
творчим колективам“.

Восьмого січня у Першому театрі відбувся прем’єрний показ вистави режисера Ольги Гапи „Дорога
до Різдва“. Це історія про двох сестричок, Даринку та Настуню, які
готуються до Різдвяних святкувань.
Даринка вчить колядки і хоче піти до
шопки, щоб подивитися на народження маленького Ісуса, а Настуня
поспішає на закупи, бо для справжнього свята їй потрібен новий одяг.
Спроби Даринки переконати сестру
йти до шопки разом завершуються
сваркою. Примирити сестер вдається Ангелові — він допомагає їм
потрапити у час, коли народився
наш Спаситель. Подорож до Різдва
непроста, таємнича, є в ній і перешкоди, і дивовижні герої, зокрема добрий, кмітливий та водночас
надзвичайно кумедний Віслючок.
Щоб дізнатися, чи вдалося Настуні
повірити у диво Різдва, завітайте до
Першого театру 22, 28 і 29 січня.
У Львівському театрі імені Лесі
Українки ще наприкінці минулого
року відкрили виставку ляльок „Забуті“. Всі експонати створили у 90-х
роках три художниці — Неллі Босович, Олена Городецька та Оксана
Россол, їх узято з фондів театру „І
люди, і ляльки“. Серед ляльок, кожна з яких має свою історію, виділя-

ється японка з вистави „Журавлине
пір’ячко“ — вона має обпалений
одяг, бо є ледь не єдиною лялькою,
яка вціліла після театральної пожежі. Виставка розкриває весь процес
створення театральної ляльки, від
обличчя з пап’є-маше до рухомого
механізму, тобто гапіту. Експозиція інтерактивна, тож ляльок можна
сміливо рухати скільки заманеться.
Львівський національний академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької очікує на
адміністративні зміни — Міністерство культури України оголосило
конкурс на посаду генерального
директора, художнього керівника.
З 1998 року і досі гендиректором
Опери є Тадей Едер. Але він, згідно
попередньої інформації, наданої
журналістам ZIKу, не має наміру
брати участь у конкурсі, а збирається йти на пенсію. Кількість кандидатів, за даними інформагенції, є вже
достатньо велика — близько 50-ти
осіб. Усі вони мусять презентувати конкурсній комісії свої проекти
програм розвитку театру на один і
п’ять років. Вимоги до них та умови
проведення конкурсу викладено на
сайті міністерства.
Наталя ЯЦЕНКО

У Львівській галереї мистецтв —
найпотужніша виставка — 70
офортів іспанського живописця Франсіска Гойї, цикл
„Жахи війни“ зі збірки Музею
Ханенків. Художник на власні
очі бачив облогу Сарагоси, бої
поблизу Мадрида, голод — у його
офортах нема батальних сцен,
лише тотальне зло. Таку виставку
презентують тепер не випадково
— глядач має прочитати паралелі
з війною на Донбасі.
У Міністерстві культури України
хочуть відрядити до США спеціальну комісію, яка перевірить
автентичність останків Ярослава Мудрого. Якщо експертиза
підтвердить автентичність, то
Україна вестиме перемовини
зі США щодо перепоховання
їх у Києві. До роботи залучено
керівництво державного заповідника „Софія Київська“. Тим
часом влада Чехії дозволила перевезти в Україну останки поета
Олександра Олеся, в чиїй могилі
на початку січня поховали іншу
людину — Володимира Михайлишина, який останні роки платив
ренту за могилу українського
поета.
За матеріалами інформагенцій
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Земля у рамках полотна і скла

Н

а зміну новорічно-різдвяній виставці у галерею „Зелена
канапа“ прийшла „приземлена“ експозиція — Terra vita. Її
авторка Ірина Дзиндра майже до кінця січня прагне залишити
глядача віч-на-віч з одухотвореною давньою стихією.

| Світлини Наталі Яценко

Ірина Дзиндра — молода художниця, уродженка Луцька, яка здобула
мистецьку освіту у Львові й сферою
зацікавлень якої є живопис, графіка
й гутне скло. На виставці Terra vita
Ірина представила 15 живописних
полотен і кілька скляних панно. На
них Земля дуже персоніфікована,
„жива особистість, життя котрої
триває мільйони років, а ми, люди,
минаємо перед нею“. Пейзажі, намальовані акриловими фарбами в авторській техніці на полотні, зобра-

жають нашу планету метафорично,
узагальнено, тож важко сказати,
якого вона віку.
Чорний, червоний, синій, зелений, жовтий, який переходить
в охровий — це основні кольори,
переливами яких бавиться пензель
художниці. Пласти кольорового
скла розділяють простір картин переважно на дві частини й завдяки
особливості матеріалу, тобто склу,
передають фактуру зображуваного.
Особливо це відчутно в панно „Після
дощу хмари прозорі“.
Відсутність предметності на
картинах все одно робить їх розмаїтими. Так Корсика, Кіліманджаро,
Карпати („Вечір у Карпатах“) легко
впізнавані завдяки грі — розлами,
розливи, інколи тонкі лінії — світлотіней і кольорів. Спокій тла переривається вибухом фарб — і глядач
ніби опиняється там, серед ущелин
чи трав’янистого степу, там, де ніколи не був.

Щоб встигнути побачити живописну Землю, слід завітати до галереї не пізніше 29 січня, бо 31-го числа вже відбудеться відкриття нової
експозиції — киянина Костянтина
Калиновича.

книги, музика, кіно
У той час, як Сергій Жадан пише
роман про війну, Юрій Андрухович, Тарас Прохасько, Олександр
Бойченко, Галина Крук, Ростислав
Семків, Любко Дереш, Володимир
Арєнєв та Євгеній Стасіневич готуються до „III Зимової літературної
школи“. Ця найбільша неформальна
літературна подія зими відбудеться 6
– 11 лютого в Карпатах. Відпочинок
у горах поєднуватиметься із інтенсивним навчанням — письменники
й критики поділяться літературним
досвідом і практичним інструментарієм письма. На учасників Школи чекають лекції, майстер-класи,
практичні заняття у групах, літературні вечори, ігри, а також аналіз
їхніх текстів, упереміж із походами
в гори та екскурсіями. Щоб стати
учасником Літшколи, потрібно заповнити реєстраційну анкету й сплатити організаційний внесок. Більше
інформації — litosvita.com/iii-zymovaliteraturna-shkola.

В інтернеті з’явився перший
офіційний трейлер українського
фентезі про супергероїв „Сторожова застава“, що створений за
підтримки Держагентства України
з питань кіно. Це повнометражний
дитячий фільм компанії Kinorob, режисером якого є Юрій Ковальов. Сонячне затемнення активізує магічний портал часу, й хлопець Вітько
потрапляє з XXI століття на тисячу
років назад. Починається небезпечна, сповнена пригод — смертельних
небезпек, чорної магії, зустрічей із
новими друзями і справжніми героями билин — подорож. Фільм містить
вражаючі візуальні ефекти. „Сторожова застава“ мала вийти у широкий
прокат ще торік у грудні, але тепер
її появу на екранах прогнозують аж
на осінь.
Наприкінці старого й на початку нового року українські музиканти потішили вітчизняних меломанів новими синґлами і піснями.

Так уже другий поспіль синґл випустила „Кімната Гретхен“ — ініді-рок
гурт з Дніпра. Назва композиції
— „Антидепресанти“. Львівський
„Гич оркестр“ завершив роботу над
новим альбомом „Під маркою Івана Яковича“ та представив перший
синґл — старокитайську народну
пісню „Дівчина-воячка“, яку в липні
1914-го року переклав Іван Франко.
ТНМК презентували пісню „Різдво
— рок-н-рол“ — композиція написана взимку в Карпатах. Луцька
рок-п’ятірка „Фіолет“ неочікувано
минулого тижня випустила в люди
свій новий синґл „Тиша“ — гурт називає її чи не найсумнішою у своєму доробку. І наостанок — відтепер
альбом KOZA від гурту Joryj Kłoc,
який є третім на рахунку групи,
можна слухати у будь-який час — він
з’явився у вільному доступі в мережі.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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він і вона

Створення сім’ї — це спільний проект
П
родовжимо бесіди з психологом Оленою Востровою. Торік
ми говорили про те, як зрозуміти, що ми дозріли до кохання
(ч. 10), як проявляють свої почуття хлопці і дівчата (ч. 15), про
найважливіші питання, які треба ставити, коли зустрічаємося
(ч. 24), а також про те, що таке співжиття до одруження (ч. 30).

Сьогодні пані Олена розповідатиме про рішення одружитися,
про те, що слід пам’ятати з цього
приводу.
— Чому люди вирішують одружитися?
— Якщо запитати різних чоловіків і жінок, чому вони вирішили
одружитися, можна почути безліч
цікавих і несподіваних причин,
мотивів і пояснень, чому вони це
зробили. Мотивація варіюється
залежно від статі і психологічного
віку (не біологічного, а саме психологічного).
Серед найпопулярніших причин, які називають, наприклад,
чоловіки, котрі перебувають у
психологічному віці хлопчика, — бажання мати підтримку
і допомогу, турботу і піклування (доглянутий і нагодований);
потреба убезпечити себе; тому
що традиція і так хоче рідня (зазвичай мама); це романтично;
тому що жінка так захотіла тощо.
Жінка-дівчинка так само мріє
про підтримку і безпеку; нею керує
бажання втекти з батьківської сім’ї і
сховатися за „великого татка“, який
буде її захищати, про неї піклуватися, витирати сльози і дарувати подарунки; піти заміж вона також може
тому, що „так треба“ або „хочу собі
дитину“.
Чоловіки-підлітки зазвичай мотивують своє рішення одружитися
бажанням мати сексуальні стосунки; зробити кар’єру; набути статусу;
для більшої презентабельності; щоб
самоствердитися; щоб спробувати
хоча б один раз; щоб помститися
тій, яка його відкинула (і таке буває); жінка завагітніла; у жінки є
гроші (багатообіцяна ситуація)…
Жінка-підліток теж може зробити
це з протесту; через бажання самоствердитись і комусь щось довести;
через страх самотності або через
порівняння „в усіх є, тому у мене
має бути, як у всіх, і ще краще!“;

тому що він багато заробляє; і ще
через багато інших дивних дівочих
фантазій…
Чоловіки у психологічному віці
дорослого чоловіка мають свої мотиви: просто прийшов час, і є не
просто бажання, а потреба взяти
відповідальність за жінку, розділити з нею свої надбання і передати
далі, продовжити себе у дітях. Такий
чоловік зазвичай має досить ясне і
чітке уявлення про те, хто така його
жінка. Від нього можна почути про
„відчуття своєї жінки, своєї дружини“: „Не розмірковував „подобаєть-

ся — не подобається“, просто побачив і зрозумів: це вона“. Так само і
жінка у психологічному віці дорослої жінки знає, чого вона хоче, і має
потребу створити сім’ю з коханим
чоловіком. Цікаво, що така пара
створює герметичні інтимні стосунки. І для всіх навколо стає очевидно,
що вони — пара. Для них партнерство — це стиль життя. Їх об’єднує
спільний проект: створення сім’ї.
І для них обох це цінно й важливо.
Чому вони вирішують одружитися?
З якої причини? Це свідоме рішення
двох зрілих щасливих особистостей
— створити сім’ю, бути щасливими
у шлюбі, заснованому на коханні, і
виховувати дітей.
— Які правильні і які хибні міркування мають молоді люди з приводу
одруження?
— Хибні міркування породжує
дефіцит – одружуватися, тому що

чогось бракує, чогось не вистачає
або тому, що потрібно щось компенсувати.
Я б означила три основні чинники, які свідчать про здорові міркування, зрілість і готовність до шлюбу, і спонукають прийняти відповідне рішення.
1. Коли бажання одружитися іде від
повноти, тому що любові, щастя і
ресурсів так багато, що всім цим хочеться ділитися з коханою людиною.
2. Вміння будувати здорові партнерські стосунки і бажання збудувати
сім’ю.
3. Чесність зі собою. Тут є три важливі запитання, на які моя колега,
психолог пані Людмила Гридковець
рекомендує відповісти кожному, хто
розмірковує про одруження, — відповісти собі, і відповісти чесно: чи
хочу я жити саме з цією людиною в
старості (уявіть собі свою кохану
людину старенькою); чи зможу я
піклуватися саме про цю людину
до кінця життя, якщо раптом вона
стане недієздатною через травму
або хворобу; чи комфортно нам
разом молитися або просто мовчати разом.

— У народі кажуть: одруження — найщасливіша мить. Чи
правильно так вважити, а чи тих
найщасливіших митей насправді
попереду повинно бути багато?
— Цілком погоджуюся. Одруження — ОДНА З найщасливіших митей,
початок низки найщасливіших митей життя. І на початку цього шляху
варто вивчити всі складові щастя для
кожного з партнерів, скласти спільний план і виробити спільне бачення
щасливого майбутнього.
— Про що треба пам’ятати дівчині і хлопцеві, коли вони вирішують
одружитися?
— Про те, що шлюб — це вдячна
праця. На мою думку, ідея про безумовне кохання — це відірвана від реальності фантазія. Є безліч умов, за
яких кохання може  згинути, і безліч
умов, за яких воно може зростати до
безміру вічності. Будувати стосунки
потрібно вчитися. Кохати потрібно
вчитися. І про це варто пам’ятати.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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наш календар
19 січня — Богоявлення Господнє
(Водохреща).
22 січня — День соборності України.

Пам’ятні дати
19.01.1912 — народився Голова Проводу ОУН Ярослав Стецько.
19.01.1939 — у концтаборі загинув
Михайло Драй-Хмара, український
поет i літературознавець.
19.01.1959 — помер Олександр Носалевич, український співак, соліст
провідних театрів Європи.
20.01.1884 — народився Іван Фещенко-Чопівський, визначний металург,
автор об’ємного твору „Металознавство“, громадський і політичний
діяч, міністр промисловості і торгівлі в уряді УНР.
20.01.1897 — народився поет i есеїст
Євген Маланюк.
22.01.1803 — помер Кирило Розумовський, останній обраний гетьман
України.
22.01.1918 — Центральна Рада IV Універсалом на Софійській площі в
Києві проголосила самостійність
України.
22.01.1919 — Директорія УНР на Софійській площі в Києві проголосила
Злуку всіх українських земель (західних і східних) в одну Українську
державу.
22.01.1920 — померла Наталія Кобринська, українська письменниця.
23.01.1921 — підступно вбито видатного українського композитора Миколу Леонтовича.
24.01.1869 — народився Остап Нижанківський, український композитор.
24.01.1879 — народився Станіслав
Людкевич, український композитор.
25.01.1736 — народився Жозеф Луї
Лаґранж, французький математик і
механік.
25.01.1942 — помер Агатангел Кримський, український письменник, філолог-орієнталіст, академік.

Шукаєте роботу?
Приєднуйтеся
до команди енергетиків!
Чи знаєте Ви, що, аби світло було в домівках мешканців
Львівщини, працює понад 4,5 тис. енергетиків? А що робота
в енергетиці є однією з найбільш престижних і стабільних?
Зараз ми — ПАТ „Львівобленерго“ — шукаємо талановиту
молодь, тож не пропустіть свій шанс — і будете серед кращих!
Співпраця з вишами. З 2002 року діє проект „Стипендіат Товариства“
в Національному університеті „Львівська політехніка“ (понад сто осіб
отримали стипендії, більшість з них працює у нас). Діють факультативи
„Енергозбутова діяльність обласних енергокомпаній“ і „Технічна експлуатація електричних мереж“, студенти проходять практику в компанії, приходять на екскурсії тощо.
Підвищення професійного рівня. Діють курси в навчально-інформаційному центрі, а також „Школа Лідера“, „Школа Майстра“ та ін.
Соціальні гарантії. Офіційне працевлаштування, зарплата вища середньої в області, п’ятиденний робочий тиждень, оплачувані відпустка
та лікарняні. Винагороди за вислугу років, 13-а зарплата, ін.
Особистісний розвиток. Безплатні заняття у тренажерному залі,
можливість участі у спортивних змаганнях, різних заходах Ради молодих енергетиків.
Вимоги до майбутнього працівника. Насамперед — бажання працювати і професійно реалізовувати себе. Відбір кандидатів — на конкурсній основі.
Стежте за актуальними вакансіями на http://www.loe.lviv.ua/ua/
vakansiji, за найцікавішим на http://www.facebook.com/lvivoblenergo/. Або
телефонуйте: (032) 239-24-50; 239-20-39; 239-20-99.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької

21 січня — „Украдене щастя“ (прем’єра).
18.00.
22 січня — „Різдвяна ніч“. 18.00.
24 січня — „Блакитна троянда“. 18.00.
25 січня — „Бояриня“. 18.00.

19, 25 січня — „З нами — Бог! Розумійте,
народи!..“ (концертна програма). 18.00.
20 січня — „Паяци“ (опера). 18.00.
21 січня — „Страшний двір“ . 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
19 січня — „Лісова пісня“. 19.00.
20, 25 січня — „12 ніч“. 19.00.

Національний академічний
український драматичний
Перший театр
театр ім. М. Заньковецької 22 січня — „Дорога до Різдва“
19 січня — „Різдвяна ніч“. 18.00.
20 січня — „Голий король“. 18.00.

(прем’єра). 12.00, 15.00.
24, 25 січня — „Чєрєвічкі“. 14.00.

Колектив кафедри електричних систем
та мереж Інституту енергетики та систем
керування
Національного
університету
„Львівська політехніка“ висловлює щирі
співчуття родині з приводу передчасної смерті
доктора технічних наук, доцента кафедри
електричних систем та мереж

Колектив кафедри іноземних мов
ІГСН Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює щире співчуття доценту
кафедри іноземних мов Олені
Миколаївні Фучилі з приводу
тяжкої втрати — смерті

Ректорат Національного університету „Львівська політехніка“
і служба вченого секретаря
висловлюють глибокі співчуття
провідному інженерові ректорату Романі Василівні Демиді з
приводу тяжкої втрати — смерті

Олександра Володимировича Данилюка.

батька.

матері.
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Колектив кафедри хімічної технології переробки пластмас ІХХТ Львівської політехніки сердечно вітає з нагоди 70-річчя
завідувача кафедри, доктора хімічних наук,
професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Технологічної академії України

Колектив кафедри вищої геодезії
та астрономії ІГДГ Національного
університету „Львівська політехніка“
вітає зі 60-літнім ювілеєм інженера
кафедри

Олега Володимировича
СУБЕРЛЯКА.

Мирославу Кирилівну
ЗАДЕРЕЦЬКУ.

Ви народилися взимку, тому маєте твердий характер, силу віри, волі
і духу, а також належну Вам морозостійкість. Ви давно стали прикладом працьовитості, відповідальності, виваженості та рішучості. Хай невтомна праця приносить Вам задоволення. Хай Господь
пошле Вам з неба милість, а Пречиста Діва — в житті допомогу.
Неба голубого, лану золотого,
здоров’я міцного, доброго світу на многії літа!

Прийміть наші сердечні вітання з
нагоди Вашого дня народження!
Бажаємо Вам святкового настрою,
доброго здоров’я, довгих років
життя, великого людського щастя та
благополуччя.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Жадан Валерії Любомирівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ріянова Владислава Аліковича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Чубай Вероніки Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Литвина Мар’яна Андрійовича;
залікову книжку № 1405083, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Калимона Романа Івановича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Проціва Мар’яна Михайловича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Лапана Володимира Орестовича;
залікову книжку та студентський квиток, видані Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Плечія Івана Ярославовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ващук Зоряни Василівни;
залікову книжку № 1405457, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Шевчука Івана Леонідовича;

залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Дзюбак Анастасії Вікторівни;
студентський квиток ВК № 10965383, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Клюфінського Анатолія
Романовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Дебери Ярини Романівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Гумена Мар’яна-Еміля Андрійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Бойчука Сергія Івановича;
залікову книжку № 09334202, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рендзіняк Ірини Сергіївни;
залікову книжку № 1213638, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Сокальської Юлії Денисівни;
залікову книжку № 1213620, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Гнатів Вікторії Ігорівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Більчука Олександра Михайловича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Лужецької Роксолани Миколаївни;
студентський квиток ВК № 10998514, виданий
Національним університетом „Львівська по-

літехніка“ на ім’я Данченко Олександри Олегівни;
залікову книжку № 15.15.009, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Децика Олега Ігоровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Михальчук Дарії Анатоліївни;
студентський квиток ВК № 11037457, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Цапулич Анастасії Юріївни.

ХVIII Всеукраїнський
Різдвяний фестиваль
„Велика коляда“
закарпатська
(за участю колективів
Львівської політехніки)
(Храм Пресвятої Євхаристії,
7 – 22 січня)
19 січня — Народна хорова капела
студентів „Гаудеамус“. 19.00.
21 січня — Народний камерний
вокальний ансамбль
„Аколада“ і народний
чоловічий хор „Орфей“. 15.00.
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