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Михайло Пенцак готується
стати добрим юристом
Університет, студенти
і підприємці —
ефект синергії

6

Мовні конкурси —
це засіб тримати
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ВАША ДУМКА

Чи сортуєте Ви сміття?
Як не парадоксально, та чи не
найбільш обговорюваною
темою вже понад вісім місяців
у львів’ян та всіх причетних до
нашого міста, є сміттєва проблема. Якщо ще недавно Львів
асоціювався зазвичай з чудовою
архітектурою, різноманітними
фестивалями, то зараз сміття, яке, як жартують усі охочі,
„мандрує“ країною більше, ніж
середньостатистичний українець, стало ще одним синонімом
міста.
Та, якщо оцінювати ситуацію
об’єктивно, то насправді локальна проблема вже дуже швидко
може перетворитися на екологічну катастрофу. На жаль, у нашій країні це питання тотальне і
жодне з міст чи містечок не може
похвалитися раціональним підходом у поводженні з відходами.
Теоретично над темою сортування сміття і впровадження цієї
тенденції на державному рівні
говорять уже багато років. Та до
практики справа дійшла лише
частково — встановили (не
всюди) окремі контейнери для
пластикових відходів і лише дене-де на папір. Але… проблема
прихована в деталях: лише одиниці українців сортують вдома
сміття. Адже більшість усе ж таки
не бачать змісту сортування,
якщо „все й так вивозить одна
машина“, „нема сміттєпереробних заводів“, ну і, звичайно, „а
чого я?“.
Якщо ж глянути на культуру поводження зі сміттям, як відображення культури суспільства
загалом, то й справді, людина,
яка себе поважає, дбає про середовище, робитиме все для того,
аби підтримати державну програму сортування та переробки
відходів. Тим більше, що перші
кроки для її реалізації, а не лише
обговорення та декларування
намірів, вже зроблено. Звичайно,
результати не з’являться миттєво, як зрештою, в один момент не
зміниться ментальність кожного.

Олег Шполтаков, студент другого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Сортування сміття треба зробити
модним“
Коли побачив, що встановили контейнери для пластику, то почав
відсортовувати і викидати пластик. На смітниках є позначки, тобто
зовсім не складно тому, хто хоче усвідомити, що потрібно робити.
Кожен сам вирішує: сортувати вдома чи безпосередньо біля контейнера. Та сортування потрібне, адже пластик можна переробляти кілька разів. Думаю,
щоб почали масово сортувати сміття, треба зробити це модним. Коли таке поводження з відходами буде в тренді, то й змушувати нікого не треба буде.
Олександр Коваль, студент першого курсу Інженерної механіки
та транспорту:

„Якщо це буде масово, то сортуватиму“
Не сортую, бо нема на це часу. Знаю, що це потрібно робити,
але не завжди вдається. Хоча, думаю, до цього можна привчитися. Найкраще, якщо в сім’ях прийнято це робити, тоді
це входить у звичку. Зрештою, сортування потрібне хоча б з
огляду на те, що це полегшило б роботу тим, хто його потім перебирає. Якщо
це відбуватиметься масштабно, то теж це робитиму.
Ірина Цар, студентка першого курсу Інституту екології,
природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола:

„Звичку сортувати сміття треба
виховувати“
У моєму місті нема окремих сміттєвих баків, тож нема змісту перебирати це, бо все й так йде докупи. Звичайно, я не викидаю будь-куди, не смічу. Зрештою, якщо встановлять контейнери для різного
сміття, то пересортовуватиму. Взагалі вважаю, що таке поводження
з відходами треба виховувати. В нас на разі такого в сім’ях не закладено, ніхто не
навчений цього робити. З часом, думаю, люди усвідомлять, що треба якось змінювати
своє ставлення, бо це врешті призведе до екологічної катастрофи. Крім цього, на
переробці сміття держава могла б заробляти.
Пилип Панченко студент другого курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Починати треба зі себе“
Сортую, хоч це трохи копітке заняття, бо треба більше пакетів.
Окремо викидаю пластик, скло і папір. Сам вирішив так робити,
бо вважаю, що проблему з екологією треба якось вирішувати і з
чогось починати. Крім цього, це виховує відповідальність перед
довкіллям і майбутнім. Якщо кожен почне зі себе, то можна навчити всіх. Хоча, якщо поглянути глобально, то проблема зі сміттям болюча не
лише в нашому місті, країні, а й світі. Людство реально мусить щось вирішувати,
бо буде катастрофа. Щоб пришвидшити процес виховання, треба, щоб батьки були
відповідальними, а в школах вчили не лише загального поняття берегти природу,
а конкретної культури поводження зі сміттям.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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кооперація

святковий фестиваль

инулого тижня, 20 січня, у Львівській політехніці відбулося
підписання Меморандуму про співпрацю між університетом
та Національним банком України.

Політехніки на
„Великій коляді“

М

Політехніка і Нацбанк хочуть
співпрацювати
Документ, який від Львівської політехніки підписав ректор Юрій Бобало, а від НБУ Яків Смолій, передбачає
співпрацю сторін зокрема в таких напрямах, як організація і проведення
спільних заходів, організація і проходження студентами стажування і
можливість консультування наукових
і науково-педагогічних працівників у
Банку, а ось для працівників НБУ —
сприяння підвищенню кваліфікації
та проходженню перекваліфікації
в університеті. Інші пункти стосуються розроблення та втілення навчальних й інформаційних програм і
курсів, нових освітніх програм, впровадження в навчальний процес інно-

ваційних банківських технологій, що
мало б сприяти ліпшому розумінню
майбутніми фахівцями основних завдань і принципів функціонування
НБУ, його ролі в економічній системі
держави. Можливе також проведення
спільних робіт щодо технічного захисту інформації, сприяння захисту
інтелектуальної власності.
Як зазначено у Меморандумі, Політехніка й Нацбанк об’єднані спільним інтересом, а саме у забезпеченні
високого рівня освіти, підвищенні
конкурентоспроможності випускників вишу, формуванні нової інтелектуальної еліти.
І. Ш.

В

неділю, 22 січня, завершився
XVІІІ Всеукраїнський
Різдвяний фестиваль „Велика
коляда“ закарпатська, яка
розпочалася на Різдво, 7 січня.
Цьогоріч у Храмі Пресвятої
Євхаристії колядували та щедрували понад шістдесят колективів
із різних міст і областей. Колективи Народного дому „Просвіта“
Львівської політехніки вже кілька
років поспіль вітають усіх зі святами, виконуючи різдвяні пісні.
Так і цьогоріч народна хорова
капела студентів „Гаудеамус“,
народний камерний ансамбль
„Аколада“ та народний чоловічий хор „Орфей“ заколядували
для львів’ян та гостей міста.
Н. П.

на канікулах

Діти з Донеччини побували на Львівщині

В

продовж п’яти днів (13 – 17 січня) у Львові гостювали діти з
Костянтинівки Донецької області. Такі особливі канікули для
них влаштував волонтерський простір DoBro, що діє при Центрі
студентського капеланства ЛА УГКЦ за фінансової підтримки Союзу
Українок Америки (СУА), які постійно допомагають організовувати
табори для дітей із зони проведення АТО.

Спершу впродовж двох днів діти
разом із батьками (загалом приїхало
чотирнадцять осіб) мали цікаве зна-

йомство зі Львовом. Волонтери підготували для них пішу екскурсію історичною частиною міста в супроводі

колоритного екскурсовода-батяра,
частування в найстарішій кав’ярні,
майстер-клас виготовлення карамельок від львівських майстрів, а також
святкову вечерю, на яку до гостей зі
сходу завітали актори театру „Мета“,
хористи капели „Дударик“ та квінтет
Гарнізонного храму свв. апп. Петра і
Павла. Вивчаючи місто, гості також
відвідали Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія
Шептицького та завітали у
Свято-Іванівську лавру Студійського уставу УГКЦ.
Також для східних гостей влаштували поїздки до
Василіанського монастиря
Преображення Господнього
на Ясній Горі та в жіночий
монастир Різдва Пресвятої
Богородиці сестер Пресвятої
Родини в Гошеві. Та найбільше радості дітям приніс відпочинок у Карпатах на базі
навчально-оздоровчого табору „Політехнік-2“ Львівської
політехніки смт. Славське —
з катаннями на санчатах, лижах та підкоренням гір.
Н. П.
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підсумкові іспити

Сесія — невід’ємна частина навчання
Н

| Світлини Катерини Гречин

евпинно наближається до кінця зимова екзаменаційна сесія. Доки
вийде ця стаття, деякі студенти вже складуть її (все залежить від графіка
складання сесій в інститутах), а деяким треба ще буде добряче попотіти,
щоб успішно ввійти у весняний навчальний семестр.

19 січня. Йордан. За
інформацією, народні обранці, сяк-так попрацювавши до обіду, розбіглися, мов миші. А ось студенти Львівської політехніки
(таких груп цього дня було
небагато, впереваж іспити
складали заочники), відвідавши зранку Божий храм,
попивши йорданської
води, дружно прийшли на
іспити.
Професор кафедри технології органічних продуктів ІХХТ Віктор Володимирович Ревуцький,
який цього дня приймав
іспит у студентів-технологів групи ТОР-41, спочатку теж сумнівався: прийдуть чи не прийдуть його
підопічні. Та коли вони
один за одним заходили в
аудиторію, що носить ім’я
видатного хіміка Дмитра
Толопка, від серця відлягло. Оскільки читає студентам лекції з хімії і технології органічних речовин,
технології продуктів органічного синтезу і загальної технології харчових
виробництв, то під час зимової екзаменаційної сесії приймав іспити у двох
групах четвертокурсни-

ків і один — у п’ятикурсників. Перші демонстрували свої знання з хімії та
технології органічних речовин, другі — з технології продуктів органічного
синтезу.
— Дуже добре, що іспит — обов’язковий, як і
усна складова, —
говорить Віктор
Володимирович.
— Це важливо для
наших технологічних курсів, де значна частина питань
взаємопов’язана,
тож неправильно було ґрунтувати екзаменаційні
питання лише на
тестах: від студентів маємо почути
й порівняльну характеристику різних процесів. З іншого
боку, шкода, що вже нема
модулів, які дисциплінували студентів, змушуючи
їх вчитися рівномірно під
час усього семестру. Прийнято вважати, що чим вищий курс, тим кращі оцінки та цьогоріч це не дуже
підтвердилося. Кількість
відмінників дещо скоротилася, зате середній рі-

вень тримається без змін:
більше четвірок, менше
п’ятірок і небагато трійок.
Як свідчать результати іспитів, усереднений рівень
їх знань, враховуючи ситуацію в промисловості, загалом негативно впливає
на мотивацію до навчання. Це ми вже проходили у
дев’яностих роках. Не так
сильно та спостерігаємо
це й нині. Аргументація
до навчання, як і технологія — процес комплексний: саме можливість використовувати отримані
знання в майбутньому —
дуже важливий аргумент
для навчання. Тішить, що
рівень підготовки першокурсників досить високий,
а це значить, що, ставши
старшокурсниками, вони
порадують нас своїми
знаннями.

— Іспитами і знаннями
студентів загалом задоволені?
— Власне, результати
могли бути кращі, могли
бути й гірші. На мою думку,
підсумки іспитів — це і результат роботи викладача:
наскільки він зміг донести
до студентів потрібну інформацію. Відтак, не можу
сказати, що повністю задо-

волений іспитами, але бути
незадоволеним причин також нема.
Четвертокурсниця і
відмінниця Руслана Чайківська (на світлині внизу) до
навчання ставиться дуже
сумлінно, тому у своїх
знаннях впевнена:
— Для мене сесія — невід’ємна частина навчання.
Щоразу переживаю за її
результати, хоча знаю, що
ці предмети до мене склало вже багато людей, тож
складу і я. Не схвалюю вивчення предмета за два-три
дні і ночі перед іспитом,
тому вчуся постійно впродовж всього навчання. Добре, коли у нас є проміжний
контроль, це змушує пильніше ставитися до вивчення предметів. Технологія
— це свого роду творчість,
до якої нас долучають викладачі. Ми можемо придумувати свої процеси,
доказувати їхню економічну доцільність, потребу
впровадження. Для мене це
дуже важливо, тому
як хімік-технолог
більше спеціалізуюся саме на технології органічного
синтезу. Оскільки
отримати добрі теоретичні знання і
практичні навики
нам допомагають
наші викладачі, тож
знаннями наповнюємося кожного дня,
отримуємо тут те,
що зможемо згодом використати
на місці праці чи навіть у
побуті. До прикладу, коли
місимо тісто, теж проходить хімічна реакція і ми
над тим навіть не задумуємося. Планую паралельно
із своїм фахом освоїти ще й
стандартизацію, закінчити
магістратуру і працювати
на заводі у сфері органіки і
її стандартизації.
Катерина ГРЕЧИН
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Коляда від гімназистів

| Світлини Наталії Павлишин

Завершення Різдвяних свят у Політехніці було особливе. Привітати керівництво університету завітали
бандуристки Львівської академічної гімназії. Гімназистки заспівали коляди, щедрівки та завіншували на
щастя, здоров’я і благополуччя для всіх політехніків. Від імені академічної спільноти ректор Юрій Бобало
подякував за щирі привітання та побажав процвітання і розвитку колективу гімназії.

навчаючись, навчаємо

коротко

В

икладачі кафедр менеджменту організацій та іноземних мов
Львівської політехніки поділились отриманим від Британської
Ради досвідом серед колег Національного лісотехнічного
університету України.

Активуємо англійську
у викладанні
Британська Рада в Україні реалізовує проект English for Universities
(„Англійська для університетів“). У
його рамках у грудні 2016-го у стінах
НЛТУ відбувся майстер-клас „Активуємо англійську викладачів, викладаємо англійською активно“.
У заході взяли участь викладачі
кафедри менеджменту організацій
Львівської політехніки, а саме завідувач кафедри Олег Карий, доценти
Андрій Дзюбіна та Юлія Войцеховська, старші викладачі Марія Гербут,
Мар’яна Гвоздь і Юлія Бондаренко,
асистент Ірина Семін. Представники кафедри виспупили з цікавими доповідями щодо викладання фахових
дисциплін англійською мовою. Так,
Олег Карий у вступному слові наголосив на необхідності постійного
вдосконалення навичок викладання
англійською в умовах сучасного освітнього процесу. Андрій Дзюбіна
провів майстер-клас на тему формування оптимальної структури ефективних англомовних презентацій і,
покладаючись на досвід Політехніки,
розглянув основні переваги створен-

ня курсів відеолекцій у середовищі
Camtasia Studio.
Завідувач кафедри іноземних мов
Львівської політехніки Наталя Мукан
розповіла про проект Британської
ради „Англійська мова для університетів“. Доцент кафедри ІМ Олена Новосілець поділилась досвідом Політехніки у викладанні англійської мови
для викладачів фахових дисциплін, а
її колега Маріанна Гаврилюк розкрила проблеми, переваги й недоліки
складання іспиту на міжнародний
сертифікат Pearson Test of English.
Представник НЛТУ, доцент кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Андріан Прокіп разом
зі студентами Інституту екологічної
економіки і менеджменту НЛТУ розповів англійською про використання
інтерактивних методів навчання.
Крім проекту „Англійська мова для
університетів“, обидва університети
беруть участь і в інших проектах Британської Ради в Україні.
Любов ПРИЙМА,
інженер кафедри МО ІНЕМ
Львівської політехніки

У ТОП вишів за показниками
Google Scholar Citations Львівська політехніка — сьома в
Україні. Серед 101 українського вишу, що представлений у
рейтингу прозорості вишів світу,
лідерами є КПІ ім. І.Сікорського,
КНУ ім. Т.Шевченка і Сумський
держуніверситет. Список із 5000
вишів очолює Гарвард (США).
„Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток“. Це
проект, який Україна реалізовуватиме спільно з Європейським
інвестиційним банком та серед
вишів-учасників якого — Політехніка. На заходи з енергоефективності, придбання обладнання
для вишів тощо банк надасть
позику 120 млн євро, ще 40 млн
— грант Східноєвропейського
Партнерства у сфері енергоефективності та екології.
Стипендія від Стенфорда. У Стенфордському університеті для
українців відкрито The Ukrainian
Emerging Leaders Program. Передбачено стипендію $ 70 тис. на
річне навчання (з вересня 2017го) для 3 фахівців у сфері політики, права, лідерів громадянського суспільства та підприємців.
Зголошуватися — до 15 лютого,
результати відбору — у квітні.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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з перших уст

Політехніка, студенти і підприємці —
ефект синергії
Н
ині ніхто вже не сумнівається, що за наукою та інноваціями
— майбутнє. Треба лише вміло скористатися їхніми
плодами. Не стоїть на місці й університетська наука. Про
те, яким шляхом йтиме вона цього року, що нового чекає на
молодих науковців Львівської політехніки— наша розмова
із проректором з наукової роботи професором Наталією
Іванівною Чухрай.

—Наталіє Іванівно, то які ж
плани на 2017 рік?
— Хотіли б цього року активізувати роботу зі студентами й молодими вченими. Для цього торік
створили Бізнес-інноваційний
центр Lviv Tech StartUp School,
який очолив професор Назарій
Подольчак. Новий структурний
підрозділ має забезпечити розвиток інноваційних проектів та ідей,
сформувати сприятливі умови
розвитку та реалізації потенціалу студентів і талановитої молоді. Зараз формуємо інноваційну
інфраструктуру академічного
підприємництва, налагоджуємо
співпрацю з бізнес-середовищем,
розвиваємо інноваційну діяльність. Плануємо, що Бізнес-інноваційний центр з літа почне
функціонувати у будівлі на вулиці Філарета Колесси, 2. Наразі молода команда працює у головному
корпусі.
— Робите ставку на талановитих студентів і молодих науковців?
— Вважаю, що вони у нас дуже
ініціативні, творчі, креативні, готові до нових правил гри, викликів
суспільства. Молодь краще відчуває ринок, знає і вміло користується новими технологіями, тож
нам лише належить допомогти їм
у розробленні та просуванні науково-технічних проектів-стартапів. Бізнес-інформаційний центр
буде мати свої відремонтовані
приміщення, в яких працюватимуть галузеві сучасно оснащені
лабораторії, де наші студенти,
паралельно із навчанням, будуть
вчитися створювати та реалізовувати інноваційні проекти. Вже
є домовленості з рядом підприємств, які інвестуватимуть у відкриття таких лабораторій.

— Чому бізнес зацікавлений у
співпраці саме з нашою Політехнікою?
— Львівська політехніка має
потужний ресурс — талановитих і
мудрих студентів, досвідчених науковців та викладачів, які допомагають студентам у креативній інноваційній роботі, даючи їм разом
із теоретичними знаннями практичні навички. Серед цієї когорти
— професори Наталя Шаховська
(ІКНІ) та Роман Голяка (ІТРЕ). Ці
професори завжди поруч із творчими студентами, вміють розкрити їх талант, допомагають власним
прикладом і досвідом. До прикладу, Наталя Богданівна торік возила студентів у Польщу на конкурс
стартапів. Ніби втішний факт, що
стартапами наших студентів зацікавились у Люблінському науково-технологічному парку. З іншого
боку, наші студенти, реалізовуючи
свою підприємницьку діяльність за
польські кошти, й залишаються на
польських теренах. Тож ми віддаємо своїх талановитих дітей та їхні
ідеї, які працюють на інші країни,
але не на користь України, хоча
саме наша держава інвестувала в

їхнє навчання. Тому хочемо сформувати сприятливе для студентів
інноваційне середовище, де б разом працювали студенти і молоді
науковці Львівської політехніки
та талановита молодь інших вишів. Можна говорити про ефект
синергії, коли вигоду здобувають
всі зацікавлені сторони: Політехніка, студенти, і підприємці.
— Яке завдання Бізнес-інформаційного центру?
— Воно полягає у формуванні
інноваційної екосистеми (тобто
системи обміну знаннями, ідеями,
енергією) та взаємовигідних зв’язках між студентством, науковцями
і представниками бізнесу. Перші
підвалини такої екосистеми було
закладено у попередні роки. Зараз потрібно у короткі терміни та
з порівняно невеликими інвестиціями системно розвивати цю інфраструктуру для інноваційної та
підприємницької діяльності студентів та молодих учених.
— Навчання у Бізнес-інноваційному центрі буде платне?
— Найкращі студенти-політехніки будуть навчатися і реалізовувати свої стартапи безоплатно,
інші робитимуть це на платній основі. Це важливий напрям — робота з молоддю через реалізацію
стартапів разом із бізнесом.
— Співпрацюєте у цьому плані з
іншими навчальними закладами?
— За підтримки Міністерства
освіти і науки України маємо спільні плани з Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка з реалізації студентських конкурсів стартапів. Цього
року охопимо західний регіон.
Півфінал конкурсу проходитиме у
нашому університеті, а фінал відбудеться в Києві. Маю надію, що
наступного року фінал проходитиме у Львівській політехніці.
— Яким ще напрямам приділятимете увагу у своїй роботі?
— Не менш важливим завданням є комерціалізація результатів
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наш календар
наукової та науково-технічної
діяльності. Це, з одного боку,
вимагає активної маркетингової
підтримки через видання друкованої реклами, участі у відповідних
виставках, зустрічах з бізнесом.
У 2016 році систематизовано та
видано каталог науково-технічних розробок. У 2017 році будемо
брати участь у різних наукових виставках, зустрічах з бізнесом, працюватимемо над комерціалізацією
наших розробок. Плануємо активізувати механізми запобігання та
виявлення академічного плагіату
при підготовці та опублікуванні
політехніками монографій, статей, дисертацій. Також важливо
вдихнути життя у наш технопарк.
На стадії обговорення ряд пропозицій з реалізації цікавих проектів, які можуть бути реалізовані
на площах технопарку.
— Чи всі розробки політехніків
мають шанс на впровадження?
— Політехніка має багато цікавих наукових розробок, проте
чимало з них так і залишаються на
папері. Вважаємо, що вітчизняна
економіка нині відкрита на інновації, бо потребує енергоощадних технологій, імпортозаміщення тощо. Тому зараз вдалий час

во-технічних проектів, що зорієнтовані на конкретний прикладний
результат. За результатами конкурсу відібрано чотири актуальні
та ринково затребувані науково
технічні проекти, які цього року
будемо фінансувати. Сподіваюся,
це стане прикладом успішної комерціалізації науково-технічних
результатів діяльності наших науковців.
—Які важливі завдання стоять
нині перед університетською наукою?
— Загалом в Україні зараз відбувається формування нової системи управління та фінансування
науки. І це ставить перед нами
нові завдання, які маємо вирішити. Зокрема, у 2017 році проходитиме державна атестація вишів та
наукових установ. Щоб Львівська
політехніка підтвердила статус
дослідницького університету, будемо працювати не тільки над розвитком інноваційної інфраструктури і комерціалізації наукових
результатів. Маємо подбати про
те, щоб наші науковці подавали
якісні статті у видання, що входять до визнаних міжнародних баз
як Scopus, Web of Science, адже це
формує імідж нашого університету

Львівська політехніка має потужний ресурс —
талановитих і мудрих студентів, досвідчених
науковців та викладачів, які допомагають студентам
у креативній інноваційній роботі, даючи їм разом
із теоретичними знаннями практичні навички.
для реалізації наших прикладних
розробок (вони стають конкурентними, адже значно дешевші від
імпортних). Проблема полягає у
тому, що не всі університетські
розробки чи патенти цікавлять
бізнес, який хоче отримати швидку окупність від вкладених інвестицій (зазвичай між результатом
науково-дослідної роботи і реальним впровадженням є значний
розрив, так звана „долина смерті“
розробки). Щоб її подолати вперше у 2016 році у Львівській політехніці відбувся конкурс науково-технічних розробок, завданням
якого є виявлення та фінансова
підтримка перспективних науко-

на національному та міжнародному рівнях, свідчить про якість наукових досліджень, збільшує можливості міжнародної співпраці, у
поданні грантів, заявок та участі в
міжнародних проектах. Хотіла би
також звернути увагу на якість наукових публікацій та етично-наукові аспекти публікування статей
та монографій. Особливу увагу і
підтримку будемо надавати фундаментальній складовій наукових
досліджень і забезпеченню високоякісної фахової підготовки кандидатів і докторів філософії.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН

29 січня — День працівників пожежної охорони.

Пам’ятні дати
26.01.1915 — помер Михайло Павлик,
український письменник і публіцист,
один із засновників Радикальної
партії.
27.01.1790 — народився Петро Гулак-Артемовський, український поет.
27.01.1839 — народився Павло
Чубинський, етнограф і поет, автор
Державного славня України „Ще не
вмерла України…“.
27.01.1860 — вийшов друком повний
„Кобзар“ Тараса Шевченка.
27.01.1891 — народився Павло Тичина, відомий український поет.
28.01.1920 — помер Панас Мирний,
український письменник.
28.01.1929 — почалися наради І Конґресу Українських Націоналістів у
Відні.
28.01.1992 — Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий прапор Державним
прапором України.
29.01.1578 — народився архієпископ
Мелетій Смотрицький, перший теоретик українського мистецтва віршування.
29.01.1918 — бій українських студентів з більшовицькими окупантами
під Крутами.
30.01.1834 — народився Володимир
Антонович, український історик, археолог, етнограф.
30.01.1868 — народився В’ячеслав
Будзиновський, український політичний діяч, історик та письменник.
31.01.1648 — початок Визвольної
війни 1648 – 1654 рр. під проводом
Богдана Хмельницького проти шляхетської Польщі.
31.01.1715 — народився Клод Адріян
Гельвецій, французький філософ.
31.01.1865 — заборонено рабство у
США.
31.01.1918 — помер Іван Пулюй, український вчений-фізик, який відкрив
Х-промені, один із перекладачів Біблії українською мовою.
31.01.1949 — загинув полковник
Олекса Гасин, шеф головного штабу
УПА.
1.02.1843 — народився Микола Вербицький, український поет.
1.02.1897 — прийшов у світ Євген Маланюк, український поет.
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крок у професію

„Основною ресурсною базою
для росту ІТ-галузі є студенти“

К

омпанія EPAM Systems, що працює в Україні понад 10 років (глобально;
її історія почалась в 1993-му), останні два роки лідирує у рейтингу
найбільших ІТ-компаній України (за версією DOU), свого часу ввійшла у
ТОП-200 найбільших компаній країни (за оцінкою Forbes). В EPAM Systems
розуміють, що без розвитку ІТ-освіти й кооперації з вишами розвиток
індустрії неможливий — і пропонують студентам та викладачам можливості
для професійного розвитку. Які саме — у розмові з Володимиром Вергуном,
керівником навчальної лабораторії EPAM Systems (Львів).

— Тренінги EPAM
Systems орієнтовані на студентів старших курсів технічних спеціальностей (а
також досвідчених фахівців).
Якого рівня знання і навички
— фахові, мовні — потрібні
для участі в тренінгах?
— Насамперед це знання англійської мови. Рівень знання має бути не
нижчий, ніж B1. Потрібні
фундаментальні знання — алгоритми, основи
програмування, структури
даних. Вітається будь-який
досвід роботи, починаючи
від проектів, розроблених
у вільний час.
— Як і коли відбувається
відбір на тренінги — тестування, співбесіда? В яких
містах України діють тренінг-центри компанії? Як
щодо Львова: чи заплановані тут найближчим часом
якісь тренінги?
— Відбір відбувається
у 2 етапи — письмові тести і усна співбесіда. Тренінг-центри діють у Києві,
Львові, Харкові та Дніпрі.
Тренінги безплатні, відбуваються постійно, і після
закінчення одного відразу
починається набір на наступний.

Усю необхідну інформацію щодо актуальних
наборів на курси ЕРАМ
студенти можуть знайти
за таким лінком — https://
training.epam.ua/.
— Які технології — і
відповідно напрями підготовки — нині у тренді?
— Актуальні на сьогодні FrontEnd. Також
популярності набувають DevOps та Automated
Testing.
— Як відбуваються
тренінги: скільки тривають, хто їх проводить, які
завдання виконують слухачі? Які загалом перспективи
їхніх учасників працевлаштуватись у компанії?
— Тренінги проводять фахівці компанії, з
досвідом роботи. Тривають вони в середньому 4
місяці. Орієнтація — як
на теоретичну, так і на
практичну складові. Після
тренінгу найкращі студенти проходять стажування в компанії. Найліпші,
безумовно, отримують
можливість продовження
співпраці з компанією. Але
це доволі довгий процес,
який може тривати до одного року.

— Які вакансії актуальні, зокрема для львівського
офісу EPAM Systems?
— Це вакансії за всіма
напрямками, оскільки компанія працює в широкому
технологічному полі. Це
розробка продукту, інжиніринг, пошук бізнес-рішень у таких галузях, як
е-банкінг і фінанси, медіа
та підприємництво, високі
технології, охорона здоров’я та ін.
— Чи можливі для студента, крім тренінгів, інші
варіанти, наприклад, практика або стажування у компанії?
— Так, компанія підписала договір про співпрацю з найбільшими вишами, де передбачені різноманітні варіанти співпраці
та спільної роботи для покращення якості ІТ- освіти.
— EPAM Systems розвиває співпрацю з університетами: чому це важливо для
компанії?
— ІТ-галузь показує
стабільний ріст з року в
рік, і основною ресурсною базою для її росту
є студенти. Відповідно
проводиться робота щодо

Інформація про навчання в ІТ-Лабораторії у Львові
Заплановані тестування для набору в групу:
•• за напрямком DevOps — березень 2017 р.;
•• за напрямком QA — квітень 2017 р.;
•• за напрямками JavaScript, Java, DWBI —
травень 2017 р.;
•• за напрямком Automated Testing (Java)
— червень 2017 р.;

•• за напрямком .NET — серпень 2017 р.
Аплікаційна форма на курс з’явиться на сайті за 2 місяці до запланованого
тестування. Інформація про його дату,
час і місце проведення буде надіслана
заздалегідь, перед початком тестування.

покращення якості освіти
— для того, щоби студент,
завершуючи університет,
міг розпочинати співпрацю з компанією без додаткового навчання. Це
допоможе пришвидшити
процес адаптації молодого
фахівця і швидше розпочати роботу над подальшим
розвитком цього працівника.
— Як мені відомо, у
Львівській політехніці діють ІТ-лабораторії EPAM.
У листопаді 2016-го в університеті відбулась конференція University Days від
EPAM Systems. Чи є подальші плани кооперації з університетом?
— Компанія тісно
співпрацює з університетом щодо покращення
навчальних планів. Працівники EPAM Systems
відвідують лекції і демонструють студентам важливість обраної теми та
реальне практичне застосування фундаментальної
освіти. Навчальні програми модифікуються згідно
з потребами індустрії.
Викладачі університету
мають можливість підвищити свою кваліфікацію
на тренінгах нашої компанії. А студенти старших курсів отримують
теми для магістерських
робіт, що тісно пов’язані з потребами ІТ-індустрії. І це ще неповний
перелік активностей, які
проводить EPAM Systems
у Львівській політехніці,
та й не тільки там.
Спілкувалась
Ірина ШУТКА
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за філіжанкою кави

Мовні конкурси — це засіб
тримати себе в тонусі
аталя Козак є частою гостею на сторінках нашого тижневика.
Як-не-як, дівчина завжди активно бере участь у мовних
конкурсах і здобуває призові місця. Цього року вона стала лідером
серед нефілологів не лише у Політехніці, а й у Львівській області.
Попереду — всеукраїнські перегони.

Перемога стала
традиційною
Змалку вона любила мову і літературу. Багато читала. Писала
грамотно і змістовно. Саме тому
у початкових класах вчителька запропонувала Наталі взяти участь у
конкурсі ім. Петра Яцика. Учениця
виправдала сподівання вчительки —
на обласному етапі виборола перше
місце. Відтак цей конкурс для Наталі
Козак став традиційним.
— А коли я стала студенткою,
то вирішила продовжити цю добру традицію. А потім долучилася
до мовно-літературного конкурсу
ім. Т. Шевченка, — продовжує Наталя.
2013 року вона здобула першу
перемогу на обласному конкурсі,
торік виборола друге місце. А цього
разу дівчина знову вийшла на всеукраїнський рівень, який для неї ще
попереду.
— На обласному етапі складніші
завдання, ніж на університетському.
Тому перемога для мене не була очікувана.
До слова, цього разу на конкурсі знавців української мови були
лише тестові завдання, без твору.
Це зумовлено тим, щоб два конкурси — Шевченківський і Яцика — не
дублювали один одного. На думку
Наталі, перемагати на мовно-літературному конкурсі важче, адже оцінювання твору завжди суб’єктивне.
Комусь те, що ти написав, сподобається, а комусь — ні. Хтось погоджується з твоїми міркуваннями, а хтось
— категорично ні.
Студентка переконана, що цього
разу на конкурсі П. Яцика їй „посприяли“ у перемозі чотири роки
бакалаврату на філології. Тепер вона
опинилася серед нефілологів, адже
на магістратурі навчається на управлінні проектами.
— Завдання не були складні. Але
коли складно, то цікавіше, адже вихо-

диш за двері — і швиденько починаєш
шукати, чого не знав, перевіряти сумнівні моменти, — пояснює Наталя.

Перетворювати мову в
цифри цікаво
Прикладну лінгвістику Наталя
свого часу обрала без вагань. Їй подобалися іноземні мови — англійська й німецька. Навчалася у класичній гімназії. Вступати на англійську
філологію не хотіла, адже знала, що
там багато теорії і мало практики.
Зацікавилася прикладною лінгвістикою. Зрозуміла, що це дуже перспективний напрямок, тому що людська
мова — одна зі сфер життя, яка ще
недостатньо опрацьована в інформаційному плані. Це стосується
обробки природної мови, її генерування, шифрування чи розшифровування.
— Це дуже перспективний і популярний напрямок на Заході. Нещодавно я дізналася, що навіть кілька
університетів у Німеччині вивчають
прикладну лінгвістику, особливо
роботику (коли роботи генерують
людську мову). Мова — це інтимна
сутність, а інформатика містить у
собі практичне й теоретичне. І перетворювання мови у цифри — це
якраз дуже цікаво.
У виборі на користь прикладної
лінгвістики було й те, що там вивчають не лише гуманітарні, а й точні
дисципліни, зокрема математику.
Наталя впевнена, що ця наука нескладна, якщо в неї заглиблюватися. Зрештою, любов до математики
дівчина перейняла від тата. А згодом
їй стало цікаве і програмування:
— Здавалося б, навчити цього
людей, які прийшли на філологію,
— марна справа. Але ми мали хорошого і дуже цікавого викладача. Так,
ми вивчили банальні речі, які зараз
ніхто не використовує. Але це дозволяє навчитися думати і розуміти,
що свою мову треба перетворювати
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так, щоб комп’ютер тебе зрозумів. І
на основі цього вже можна займатися програмуванням.
За час навчання Наталя брала
участь у всеукраїнських олімпіадах
з англійської та німецької, охоче
опановувала корпусну розмітку
текстів, соціум, психолінгвістику...
На її думку, дві останні дисципліни
цікаві навіть як пізнавальні.
Після другого курсу студентка
виграла стипендію німецького університету на німецькомовну літню
школу. А нещодавно отримала премію обласної ради.

І поєднати з технічними
знаннями
Після успішного завершення бакалаврату Наталя Козак вирішила
продовжити навчання у магістратурі на управлінні проектами. Своє
рішення пояснює так:
— Тепер іноземна мова — хороший засіб, за допомогою якого
можна чогось досягти. Відповідно,
я вирішила, що її цікаво поєднати
з технічними знаннями. А до цього
спричинилося те, що я на бакалавраті поєднувала навчання і роботу
— викладала німецьку та англійську
у мовній школі. У моїй групі були
програмісти. Коли вони розповідали
англійською, як минув їхній день, я
мимоволі розуміла, яка їхня професія цікава. Тому вирішила вступати
на управління проектами.
Серед захоплень і зацікавлень
Наталі Козак ще й катання на лижах,
а також подорожі, які її надихають,
дають змогу знайомитися з новими
людьми.
Ірина МАРТИН
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спільнота молодих науковців

Віртуально втримати мотивацію
важко
Ю
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лія Банюкевич — науковець із Литви, віце-президент
Європейської ради молодих учених (Євродок). Наприкінці
2016 року Юля приїхала на Фестиваль науки, що відбувався у
Львівській політехніці, і розповіла про спільноту Євродок та
про свої зацікавлення у науковій сфері.

ку?

— З чого почався Ваш прихід у нау-

— Я в науці з 10 класу. Прийшла
на гурток хімії, і там мені запропонували долучитися до науки. Моя
перша наукова робота була пов’язана
з дослідженнями червоної капусти.
Дійшло до того, що тепер я не можу
дивитися на цю капусту, ні їсти її,
ні навіть слухати про неї (сміється),
адже три роки вивчала її, експериментувала, проводила досліди, їла...
Потім я вступила на біохімію до
Вільнюського університету і прийшла до свого керівника, з яким працювала ще в школі. Ми разом шукали, що мені досліджувати далі. І так
склалося, що я почала проводити цікаві дослідження, частково пов’язані
з фізикою. Потім науковий керівник
запросив мене до своєї лабораторії
з нанотехнологій. Так я опинилася
у центрі нанотехнологій. Моя теперішня наукова праця стосується
досліджень на імуносенсорах.
— А тепер розкажіть про Європейську раду молодих учених.
— Це міжнародна спільнота молодих учених із 32-х країн. Виникла

2002 року у Брюсселі. Її призначення — консолідувати молодіжне
академічне середовище в Європі
та представляти його інтереси на
європейському рівні. Дуже важлива
наша діяльність у контексті розвитку ERA, коли всі науковці матимуть
однаковий статус дослідників-про
фесіоналів і, відповідно, рівні пра
ва та можливості у фінансуванні,
соціальному захисті, поліпшенні
умов праці... Звісно, тут і співпраця
між національними організаціями,
обмін ідеями та досвідом діяльності молодих науковців, формування
спільної позиції молодих науковців
у Європі.
Я до Євродоку долучилася через
Литовську організацію. Це було 2013
року, коли вперше поїхала на конференцію. Відтоді стала делегатом Литовської організації. А навесні 2016
року мене обрали віце-президентом.
— Що дає Вам як науковцю участь
у Євродоку?
— Це можливість допомагати молодим ученим — проводити для них
тренінги, допомагати тим, хто має
проблеми у підготовці наукової праці. Звісно, позитивом є налагодження
нових контактів, спілкування молодих учених, що в майбутньому переросте у спільні проекти. Досвід показує, що наша співпраця ефективна.
— Які завдання ставите собі на
посаді віце-президента Євродоку?
— Найперше — це допомога
президентові в організаційній праці. Також спілкуюся з учасниками з
усіх країн, намагаюся більше про
них дізнаватися і більше їх зацікавити до нашої співпраці.
Робота у Євродоку має складну
систему, адже спільнота об’єднує
багатьох людей із різних країн, які
віч-на-віч спілкуються лише раз на
рік, під час конференцій. Їх проводимо у різних країнах Європи.

Там обговорюємо актуальні теми
професійного розвитку молодих
учених. Решта часу спілкуємося
віртуально. А віртуально втримати
мотивацію дуже важко.
— Чи у роботі міжнародної наукової спільноти беруть участь українські молоді науковці?
— Так. Україна бере участь у
загальноєвропейському русі молодих учених з 2014 року, коли завдяки зусиллям Олександра Березка з
Львівської політехніки Рада молодих учених при Держінформнауки
стала 32-м членом Євродоку. Це
відбулося у Будапешті.
А навесні 2016 року у Люксембурзі українські молоді вчені ввійшли до правління та робочих органів.
Відтак офіційно представляє Україну у правлінні Ірина Дегтярьова з
Дніпровського регіонального інституту державного управління
НАДУ при Президентові України.
Юлія Овчинникова з Донецького
національного університету очолила робочу групу з інтердисциплінарності, а Олександра Березка з
Львівської політехніки обрали відповідальним за ведення веб-сторінки Євродоку.
Тоді на пленарній секції „Пріоритети національних організацій
(приклади окремих країн)“ українські делегати презентували доповідь „Виклики та перспективи
для молодих науковців в Україні:
пріоритети Ради молодих учених
при МОН України“. Молоді вчені з
України працювали у робочій групі
з питань наукової кар’єри, досліджень освітньо-наукової політики,
відкритого доступу та мобільності.
Хочу наголосити, що до співпраці з Євродоком ми запрошуємо всіх
науковців з України. І з Львівської
політехніки теж. При МОН є ваша
асоціація-учасник, яка на державному рівні представляє інтереси
молодих учених у Євродоку. Долучитися до нашої роботи можна
у різних темах — маємо відповідні
робочі групи.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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ініціативи

Екологічне переродження
Політехніки

П

еретворити Львівську політехніку на справжній екологічний
осередок — таку ідею ініціюють заступник декана повної
освіти ІКНІ Олена Вовк і фахівець зв’язків із громадськістю відділу
маркетингу та інноватики науково-дослідної частини Львівської
політехніки Орися Хом’як.
Видавництво нашого університету
невдовзі зможе закупити спеціальне
обладнання для цього. А вже із вторинної сировини виготовлятиме
книги, екологічні сувеніри, пакети
та багато цікавого і корисного, зазначаючи, що це все виготовлено
задля збереження довкілля.
Одним із найскладніших завдань,
на думку ініціаторів проекту, стане
виховання культури поведінки курців, зокрема, змусить викорінити
звичку кидати недопалки під ноги.
Тому виникла ідея розробити спеціальні смітнички різних форм, щоб
привернути увагу курців та „прикрасити“ їх антирекламою куріння
та пропагандою здорового способу

| Світлина Наталії Павлишин

Цю ідею співініціатор проекту
Олена Вовк виношує вже кілька років. Прогресивне ставлення європейців до своїх міст, поводження зі
сміттям наштовхнуло на думку, що
ми також спроможні в нашій країні
загалом та на Львівщині зокрема
змінити плачевну ситуацію на краще.
Вона переконана, що саме наш
університет — один із найбільших в
Україні — має всі необхідні ресурси
для запровадження абсолютно новаторського підходу до збереження
довкілля. Студентська молодь за час
навчання на такому прикладі сформувала б абсолютно іншу поведінку
поводження зі сміттям, ставлення
до природи і перенесла
б цей досвід у доросле
життя.
— Екологічний осередок у Львівській політехніці міг би стати дуже
цікавим і перспективним
напрямом розвитку нашого університету. По
суті, кожен інститут,
кожна кафедра можуть
бути причетні до створення цікавих екологічних проектів на практичному та науковому рівнях
і до впровадження їх не
лише в межах університету, міста, а й країни. Почавши з
елементарного — сортування сміття — можна робити цікаві проекти
та винаходи щодо його ефективної
переробки, — наголосила Олена
Вовк. — Зараз проект створення
екологічного осередку лише на етапі
напрацювань, обговорень, консультацій. Та перший крок уже зроблено: на території нашого академмістечка встановили два величезні
контейнери для збору пластикових
і, що не менш важливо, паперових
відходів. Та це лише перший етап у
втіленні великої ідеї — переробки
цього паперу. Ми сподіваємося, що

життя. А в співпраці з Інститутом
екології та туризму Олена Вовк хотіла б підготувати корисну інформаційну добірку про те, наскільки
шкідливе куріння, скільки токсичних викидів і яких саме „виробляє“
один курець, яку шкоду приносить
викинутий недопалок тощо.
Не оминули ідеєю і студентське
харчування. Передовсім пропонують молоді використовувати індивідуальний багаторазовий посуд. Цікавим є задум — наливати придбані
напої у власні термогорнята. Крім
цього, перейти на продаж продуктів
в екологічній, а не пластиковій тарі.

— Ще один напрям, який, думаємо, був би і цікавий, і корисний
— „Студенти — планеті“, в рамках
якого молодь займалася б проектуванням та побудовою різноманітних корисних засобів, як, наприклад, невеликих вітряків чи сонячних батарей на дахах навчальних
корпусів для живлення, наприклад,
кавових автоматів. — додала моя
співрозмовниця. — Не менш корисним було б створення „Зеленої
бібліотеки“ — цифрового аналогу
звичайної бібліотеки з можливістю
доступу до аналогічних бібліотек у
всьому світі, яка б діяла на базі нашої студентської книгозбірні.
Стимулом для зацікавлення студентів екологічною тематикою, на
думку ініціаторів проекту, могли б
стати конкурси в Студмістечку на
найекологічніший гуртожиток (результативне використання контейнерів для сортування, відповідальне ставлення до речей,
розуміння ідеї сортування відходів, власні інновації). А кращому осмисленню важливості еконапряму сприяв би конкурс
матеріалів в „Аудиторії“
на екотематику.
— Залучити більшу
кількість політехніків до
діяльності екологічного
осередку можна було б за
допомогою ековікендів —
„Чисто. Зелено. Життя.“
Цього дня всі охочі мали б
долучатися до прибирання сміття на прилеглих до
університету територіях, парках,
висаджування дерев чи квітів, а
також необхідно проводити акцію
відмови від використання пластикових чи поліетиленових пакетів,
пляшок тощо. Своєрідним мотиватором могла б стати виставка різних виробів із відходів — „Друге
життя для сміття“. Тобто ідей —
безліч і в Політехніці є необхідні
фахівці для налагодження такої діяльності. Потрібно лише бажання
працювати, — додала наостанок
Олена Вовк.
Наталія ПАВЛИШИН
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замість квітів на могилу

Червоне — то любов, а чорне —
то журба
С
ловами цієї чудової пісні можна описати життя кожного українця, в
якого сорочка вишита червоними та чорними нитками. Любов до матері,
до рідної землі, до хати, до родини, до України. Так і життя Петра Черняги
було вишите нитками двох кольорів, але його любов переважала журу…

Перше враження залишалось таким великим
і приємним, що після зустрічі з ним ще довго можна було згадувати добрі світлі очі, батьківську
посмішку, щирий і теплий
голос. А ще він дуже любив вишиванки. Інколи
здалеку можна було побачити — у гарній українській вишиванці йде Петро Черняга!
Народився Петро
Гервазійович 24 жовтня
1946 року у селі Кугаївці
Чемеровецького району
Хмельницької області в
сім’ї Олени Степанівни
та Гервазія Васильовича.
1964 року закінчив школу із золотою медаллю та
вступив на геодезичний
факультет Львівського політехнічного інституту.
Навчання йому давалося
легко, був кращим студентом, чудовим одногрупником, душею студентського товариства. 1969
року з відзнакою закінчив
інститут за спеціальністю „Астрономогеодезія“,
а згодом аспірантуру при
кафедрі теорії математичної обробки геодезичних
вимірів. З 1973 року за
скеруванням Міносвіти
почав працювати викладачем у нинішньому Національному університеті водного господарства
та природокористування
(НУВГП) на кафедрі інженерної геодезії. 1978 року
захистив кандидатську
дисертацію „Визначення
супутникової рефракції з урахуванням стану
атмосфери“ та отримав
науковий ступінь канди-

дата технічних наук. У
1982 році йому було надано вчене звання доцента.
Він завжди був лідером.
Умів згуртувати навколо
себе талановитих людей.
Мав багато наукових ідей.
Сім років (1980 – 1987)
працював заступником
декана факультету проектування та будівництва
гідромеліоративних систем, а 1987 року очолив
кафедру інженерної геодезії. Через реформування земельних відносин та
потребу у фахівцях за ініціативи П. Черняги 1992
року було відкрито спеціальність „Землевпорядкування та кадастр“, а кафедру інженерної геодезії
1995 року перейменовано
на кафедру землевпорядкування та геодезії. 2002
року під його керівництвом відкрито спеціальність „Геоінформаційні
системи і технології“,
2003-го — створено факультет землеустрою та
геоінформатики, деканом
якого він був упродовж
шести років.
Дослідження на АЕС
України та міжнародний
досвід, здобутий на Європейських геофізичних
з’їздах (Відень — 1997 р.,
Ніцца — 1998 р., Гаага —
1999 р., Польща — 1997,
1998, 1999 рр., Хорватія —
2001 р.), допомогли написати та успішно захистити
докторську дисертацію на
тему „Геодезичний моніторинг територій атомних
станцій: теорія і практика“. Петро Гервазійович
опублікував понад 200 наукових та навчально-ме-

тодичних праць, має один
винахід та посібник з організації комплексних досліджень на геодинамічних
полігонах АЕС України.
Підготував 15 кандидатів
та одного доктора наук,
керував аспірантурою та
консультував докторантів,
брав участь у міжнародних
конференціях та європейських геофізичних з’їздах,
був членом редакційних
колегій шести фахових
науково-технічних збірників, Президії навчально-методичної комісії з
напряму „Геодезія, картографія та землеустрій“
та комісії з розробки
стандартів освіти з цього
напряму, експертом ВАК
України, членом громадської ради Державного
комітету із земельних ресурсів. Мав державні відзнаки: „Заслужений працівник освіти України“,
„Відмінник освіти України“, „Почесний землевпорядник України“, „Почесний геодезист України“, „Петро Могила“, „За
наукові досягнення“, „За
заслуги в геодезії і картографії“ I ступеня.
З 2009 р. Петро Гервазійович очолив кафедру
картографії та геопросторового моделювання
Національного університету „Львівська політехніка“. Цей період, ще
довго будуть згадувати
працівники кафедри. Він
був чудовим керівником,
мудрим порадником, талановитим педагогом. Умів
вдало пожартувати, усміхнутися — і легко ставало
на душі. У той же час був

строгим та вимогливим.
Часто працівники про
нього говорили з любов’ю:
„Наш шеф іде“. А особливо
запам’яталося його ніжне
ставлення до сім’ї. З якою
любов’ю та повагою він
говорив про свою дружину Аліну Арсентіївну,
яка була для нього завжди
опорою та підтримкою!
Як любив він своїх доньок
Уляну та Людмилу. А внуків просто обожнював!
Тяжка звістка прийшла
до рідних, друзів та співробітників 12 травня 2014
року. Довго не хотілося
вірити, що його більше
немає.
Посмертно, у листопаді 2014 року започатковано щорічну Всеукраїнську науково-практичну
конференцію: „Геодезія.
Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П. Черняги“ у
Національному університеті водного господарства
та природокористування
(м. Рівне), а також відкрито меморіальну таблицю
та названо аудиторію його
іменем.
Наталія ЯРЕМА,
доцент кафедри
картографії
та геопросторового
моделювання ІГДГ

ч. 2 [2962]
26 січня — 1 лютого 2017

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

13

поза парами

коротко

Тренінги для учнів

22 січня у Львові та на Львівщині
відзначили День Соборності
України. Урочисті заходи розпочалися вшануванням пам’яті
борців за незалежність та територіальну цілісність України
на Личаківському кладовищі. В
центрі міста відбулося громадське
віче, яке розпочалося розгортанням великого прапора України, який символізував єдність
держави; урочистим виконанням
Державного Славня та спільною
молитвою за Україну. Також у
цей день майже сотня молодих
львів’ян у парку Погулянка організувала „Міст Єдності“ —„живий
ланцюг“ на мосту, що з’єднує дві
вулиці став символом єднання
всієї України. Завершилося святкування урочистою академією у
Львівському національному академічному театрі опери та балету
ім. Соломії Крушельницької.

У

другій половині грудня студенти кафедри теоретичної та
практичної психології (групи ПП-41 та ПП-42) Інституту права
та психології Політехніки організували ряд інформативномотиваційних тренінгів для учнів 5 – 11 класів львівської ЗОШ № 87.

У такий оригінальний спосіб
студенти-психологи провели залікове практичне заняття з курсу
„Теорія і практика тренінгової
діяльності“ під керівництвом
доцента кафедри теоретичної і
практичної психології Лариси
Малинович.
— Для учнів ми підготували різні теми, зважаючи передовсім на
актуальність для їхнього середовища. Зокрема говорили про проблему спілкування між дітьми, про
дружбу, кохання, шлюб, а також
про більш складне — шкідливість
алкоголю та наркотиків, наслідки
аборту. Для учнів старших класів ще провели профорієнтаційні тренінги, — розповіла співор-

ганізатор заходу четвертокурсниця ІНПП Катерина Паньків.
Учні малювали „Дерево очікувань“, де зазначали, що хочуть отримати від цих тренінгів, виконували різноманітні вправи, вчилися
працювати в командах, слухали міні-лекції та ділилися враженнями.
Особливо цінними для майбутніх
психологів стали відгуки учнів про
їхні заняття. Та й серед організаторів
тренінгу провели опитування. Позитивні відгуки та емоції продемонстрували, що такий формат практичних занять дає можливість студентам
показати свої теоретичні знання,
вміння застосовувати їх на практиці
та набратися нового досвіду.
Н. П.

благодійництво

Творимо добрі справи

Н

априкінці минулого року в четвертому навчальному корпусі
Львівської політехніки відбулася виставка-ярмарок виробів,
які власноруч виготовили учасники Центру дозвілля та соціальної
реабілітації для молодих людей з особливими потребами БФ „КарітасЛьвів УГКЦ“. Близько 30 учасників реабілітаційного центру створювали
ці вироби в рамках арт-проекту впродовж чотирьох місяців. На
виставці можна було посмакувати солодощами з чаєм чи кавою.

— Виручені на ярмарку кошти
скеруємо на закупівлю нових матеріалів та на подальше функціонування нашого центру. Центр дозвілля не
має державної підтримки, а існує за

рахунок пожертв благодійників. Узагалі, для осіб із особливими потребами такі заходи є дуже важливі. Вони
відчувають, що комусь потрібні, що
є частиною суспільства. Це заохочує
їх розвивати в собі нові таланти, — розповіла представниця
БФ „Карітас-Львів УГКЦ“ Любомира Бурка.
В організації виставки взяли участь четвертокурсники кафедри менеджменту організацій
(група МІД-42) ІНЕМ Катерина
Степасюк, Христина Плювак,
Богдан Чернець, Артур Волошина
і Володимир Кича.
Любов ПРИЙМА,
інженер кафедри МО ІНЕМ
Львівської політехніки

У День Соборності України в
Києві урочисто відкрили меморіальну таблицю полковнику
армії УНР Євгенові Коновальцю.
Пам’ятний знак встановили на
будівлі (вул. Січових Стрільців, 24),
де в період національно-визвольної боротьби початку ХХ ст. перебував Галицько-буковинський
курінь, а згодом — полк Січових
Стрільців, який сформував Євген
Коновалець. Автор барельєфа
полковника — скульптор Олександр Михайлицький.
Міжнародний фонд Франка
оголосив конкурс на найкращий силуетний портрет поета.
Переможця визначить спеціальна
комісія, до якої увійдуть мистецтвознавці та франкознавці.
Основні вимоги — портрет має
бути оригінальний, що забезпечуватиме впізнаваність та візуальну
ідентифікацію із зображенням
Івана Франка, містити зображення Франка у профіль, а також
відповідати вимогам для виготовлення його на рекламних носіях.
Конкурс триватиме з 1 лютого до
9 березня 2017 року, переможців
оголосять 9 березня. Для учасників конкурсу встановили три
премії: перша — 3 тис. грн.; друга
— 2 тис. грн.; третя — 1 тис. грн.
Переможець конкурсу передає
авторські та майнові права на
силует.
За матеріалами інформагенцій
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

цікаві студенти

П

ершокурсник Інституту права та психології Львівської політехніки Михайло Пенцак належить
до тієї когорти студентів, які, незважаючи на ще досить молодий вік, мають чітко сформоване
бачення свого майбутнього і впевнено діють, щоб досягти мети. За короткий час навчання зумів
зарекомендувати себе так добре, що йому запропонували стати спостерігачем на одному з
найрезонансніших засідань Конституційного Суду України про неконституційність так званого
мовного закону Ківалова-Колесніченка.

Правнича діяльність передовсім
націлена на допомогу
на думку, що в Україні варто послуговуватися українською термінологією, а не нав’язаною чи запозиченою. Якби видали хоча б невеликим
накладом такі словники, поступово
в школах, університетах почали б
використовувати нашу термінологію, то, переконаний, за досить
короткий час ми мали б зовсім іншу
ситуацію.

| Світлина Наталії Павлишин

— Що спонукнуло Вас здобувати
саме правничу освіту і саме у Львівській політехніці?
— Це рішення не було спонтанне. До того я навчався у Львівській
правничій гімназії. Мій тато юрист
і економіст — працює в цих двох
галузях, старша сестра також має
юридичну освіту. Тобто моє рішення здобувати юридичну освіту було
цілком свідоме. А ось Львівську політехніку обрав, бо від свого друга,
який навчається тут на третьому
курсі, не раз чув позитивні відгуки про добрий рівень викладання.
Крім цього, в своєму розвитку Політехніка обганяє більшість вишів
не лише у Львові, а й в Україні. Для
мене важливим показником є те, що
університет не зупиняється на досягнутому, а постійно розвивається.

— Як вдалося адаптуватися до університетського темпу життя?
— Спершу мав острах, чи буду все
встигати, чи не буде складно та поступово призвичаївся. Зрештою, зараз
маю більше вільного часу, аніж у випускному класі, бо тоді мусив більше
уваги приділяти навчанню, ґрунтовній підготовці до ЗНО, а ще входив до
складу учнівського самоврядування.
Тепер вчуся, а вільний час використовую для саморозвитку — ходжу на різні тренінги, багато читаю.

цікавити найбільше. Для загального
розвитку читаю історичні правничі
справи, якісь прецеденти в світовій
історії, що мають стосунок до права. Цікаво поглиблювати знання з
української мови. Звичайно, чималий вплив на таке зацікавлення має
професор Ірина Фаріон. Мені взагалі
подобаються викладачі, які вміють
переконати, чому потрібно вчити
той чи інший предмет. Це стимулює
до поглибленого вивчення їхньої дисципліни.

— Вам вистачає тієї інформації,
яку подають на парах?
— Багато залежить від викладачів.
Є надзвичайно вимогливі (зазвичай
це не подобається студентам) та саме
вони піднімають рейтинг навчального закладу і дають сильну базу знань.
А є, звичайно, й такі, які просто відчитують свої лекції. Та вважаю, що в
будь-якому разі повинна бути ще й самоосвіта. Мені важливо отримати базові знання, щоб поступово поглиблювати їх у тих напрямах, які будуть

— Яких змін, на Вашу думку, потребує правництво?
— Зараз наука, техніка стрімко
розвиваються, так само розвивається
і право. Та ми не можемо нехтувати
правничою базою, яка була напрацьована раніше. Цікаво було б, якби
в нашій державі відновили правничу
термінологію, яку розробили в 20-30х роках минулого століття. Звичайно,
у сталінські часи, радянський період
усе це було занедбано. Та, на жаль, і за
роки незалежності мало кому спадає

— Зацікавлення юридичною освітою в Україні щораз зростає, виглядає, що ця професійна ніша переповнена. Як будете реалізовувати себе в
обраній спеціальності?
— Зараз багато молоді з дипломами юристів та серед них мало
професіоналів. Майже кожен виш
готує правників, але, на жаль, це
аж ніяк не відображає якість освіти.
Тому попит на добрих фахівців є і
зреалізувати себе в цій професії цілком реально.
Розумію, що мало знати лише
теорію, необхідно знання застосовувати на практиці. Хоча, зрештою,
не знаючи теорії, до практики можна
навіть рук не прикладати. Тим більше,
що правництво досить динамічне і
постійно розвивається. Адже кожен
випадок — індивідуальний і так чи
інакше потребує окремого підходу.
Бувають ситуації взагалі поодинокі,
які ніде не прописані. Тому навчання
має бути скероване на те, де знайти
потрібну інформацію, щоб розв’язувати проблему.
Та й узагалі, правове виховання
має починатися зі сім’ї, підкріплюватися в навчальних закладах. У нас, на
жаль, правову систему сприймають,
як каральну, в суспільстві тотальна
недовіра до всіх структур правопорядку. Тому варто роз’яснювати, щоб
люди знали, що правнича діяльність
передовсім націлена на допомогу.
Наталія ПАВЛИШИН
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палітра

коротко

Графічні й живописні
осмислення світу Романа Яціва

Оголошено підсумки книжкового рейтингу „ЛітАкцент року
– 2016“. У номінації „Літературознавство“ до короткого списку
із 5 видань увійшла книжка
Віктора Неборака „Іван Франко:
вершини і низини (інтерпретації
вибраних віршів, циклів і поем
зі збірки „З вершин і низин“)“,
яка побачила світ у видавництві
Львівської політехніки. Церемонія нагородження відбудеться
27 січня в київській книгарні „Є“.
Переможцем стане одна книжка
в кожній із номінацій, остаточний вибір здійснюватиме
експертне журі в день нагородження.

У

арт-салоні „Велес“, що на вул. Фредра, 4а, впродовж місяця
тривала виставка з інтригуючою назвою „Похвала тиші“. Її автор
— мистецтвознавець і проректор ЛНАМу Роман Яців. Без нього не
обходиться відкриття майже жодного мистецького заходу, але цього
разу ми почули його художній голос, тихий, делікатний і кольоровий.

На виставці були представлені
станкові твори Романа Яціва, виконані в техніках олійного та акрилового малярства. Оглядаючи їх, відвідувачі
салону мали змогу
разом із художником
філософськи осмислювати світ і, зокрема,
природу. Не зважаючи
на абстрактний стиль
малювання, візуальні
образи доволі предметні — з-під пера і пензля
митця (використовує
кольорову туш, папір і
акрил) вийшли реалістичні рослини — „Маки
на вранішньому полі“, „Тюльпани“,
„Шипшинова гілка“, пейзажі, міста.
Плями і лінії не хаотичні, вони спліталися в конкретні образи, впізнавані
і без прочитання назв під картинами.
Кандидат мистецтвознавства
Богдана Гринда зауважує, що авторська манера Романа Яціва вирізня-

ється легкістю й динамічністю, що
його образи побудовані на поєднанні
форм, кольорів й інтимності емоційних роздумів. „Роман
Яців, — пише вона, —
художник небуденний
навіть у такому широкому й різноманітному
мистецькому контексті,
він творить емоційно
тонко, абстрактний ліризм його композицій
трансформується в уяві
глядача в експресивні
і настроєві образи, що
провокують на чуттєві
й естетичні рефлексії“.
Митець експериментує
з техніками й матеріалами, тож його
графіка набуває неповторної живописності. Його образи близькі до поезії, інтонації — настроєві й медитативні. У цьому суб’єктивному погляді
Романа Яціва на світ найвищими цінностями є краса і гармонія.
Наталя ЯЦЕНКО

арт-проект

Актори освоять новий простір

Н

а закритій частині п’ятого поверху ще працюючого Львівського
заводу радіоелектронної медичної апаратури 26 і 27 січня о
20.30 (вулиця Заводська, 31) відбудеться прем’єра перформансу
„Чужинець на чужині“.

Вистава — експеримент акторів
під керівництвом американського режисера, професора театрального мистецтва університету криміналістики
Нью-Йорка, який поставив більше 60
вистав у різних країнах і має театральні проекти у Парижі, Любляні та Відні,
Сеза Баумріна. Режисер потрапив до
Львова не випадково, а так би мовити
за покликом роду — його родина походить зі Стрия. Повернувшись ще 10 років тому на батьківщину для наукового

дослідження творчості Леся Курбаса,
Сез знайшов тут цікавих театралів й
захотів зостатися працювати.
Оскільки у перформансі задіяно різні види мистецтва — від танцю до музики, від поезії до пластики, — то йому
передували майстер-класи режисера з
молодими акторами, танцюристами і
художниками. Сез Баумрін відмовився
від класичної постановочності, а використовує свідому імпровізацію.
Н.Я.

За здобуття премії ім. Максима
Рильського за 2016 рік змагаються 5 перекладачів, серед
яких — власниця видавництва
львівського видавництва
„Урбіно“, викладач польської
мови у Львівській політехніці
Божена Антоняк. Вона здійснила три переклади для „Урбіно“
— „Маленький Апокаліпсис“
Тадеуша Конвіцького, „Знахар“
і „Професор Вільчур“ Тадеуша
Доленги-Мостовича.
На Різдвяному ярмарку перед Львівською оперою вже
доступні для огляду крижані
скульптури. Цьогорічна тема
конкурсу льодових скульптур,
який традиційно проводять перед Йорданом, — крижана пісня,
у котрій кожен скульптор мав
втілити мотив будь-якої української народної пісні. Серед шести
авторів, які чаклували над крижаними брилами, публіка назвала переможця — Юрія Царенка і
його „Казкову колискову“.
Стали відомі імена виконавців
та музичних груп, які пройшли
у півфінал національного
відбору пісенного конкурсу „Євробачення – 2017“. З 4
лютого в прямих ефірах на СТБ
і UА:Перший за право представляти Україну на міжнародному
пісенному конкурсі боротимуться 24 учасники. Півфінали
проходитимуть 4, 11 і 18 лютого.
Фіналістів, а потім і переможця
визначатиме журі у складі Костянтина Меладзе, Джамали та
Андрія Данилка, а також глядачі.
За матеріалами інформагенцій
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Вона

…Вона увірвалася в його життя з першим подихом
несміливого вересневого повітря та згасаючим жаревом
останніх в житті літніх канікул.
Спершу навіть не звернув увагу, радше не помітив.
Абсолютно звичайне, нічим не претензійне й не показне створіння із неслухняними кучериками. Мабуть і не
помічав би й далі, якби на першій же парі це кирпате непорозуміння не осмілилося його виправити.
Самовпевнено і неспішно він смакував своєю безсумнівною перевагою над рештою присутніх (ці недоумки
навіть не знають таблиці похідних) та нероздільною
увагою лектора, як раптом:
— У тебе там помилка в рівнянні. Не враховано початкову умову визначення функції, — цього майже шепотом промовленого зауваження виявилось достатньо,
щоб погано побілена стеля аудиторії впала йому на голову, переламавши хребет і скрутивши м’язи. За 11 років безапеляційного статусу відмінника та кумира всієї
шкільної братії його ризикнули виправити. Його!
Зловив погляд мигдалевих насмішкуватих карих очей
і відповів своїм поглядом: „Виклик прийнято!“.
Далі все стало ще гірше. Це мале кучеряве створіння
перетворилося на улюбленицю викладачів, адже у неї
завжди були ідеально написані конспекти та розв’язані
задачі. Його бісило в ній усе — цей постійно неуважний,
блукаючий, мабуть, десь з-поміж львівських вуличок, погляд, звичка морщити носа й насуплено зводити брови,
коли читала книжку на лекції з фізики, занадто довгий

Турпохід
Туристичний плечак я зібрав ще
звечора. Поклав туди грубий вовняний
светер, теплу білизну на заміну, синтетичну подушку, коц, рушник, складну
парасолю, складний ніж, кігті лазити
по стовпах, радіоприймач, калькулятор, дві колоди карт, ліхтар, підручник
анґлійської мови, дві буханки хліба, по
декілька м’ясних і рибних консерв, десяток шоколадних плиток, дві дволітрові пляшки мінеральної води та всяких
дрібниць. На світанку одягнув туристичний костюм, взувся у на два розміри
більші чорні на грубих червоних підошвах черевики, поверх темних окулярів
на голову напнув теплу вовняну шапку.
До плечака зовні причепив похідний
намет, лежак, ґасовий примус. Звалив
усе це на плечі й під тою вагою до сходу
сонця вийшов з дому. Вийшов у піший
туристичний похід.
Уже в дорозі я прийшов до висновку, що пройдений туристичний шлях
аж ніяк не залежить від форми траєкторії руху. А пройдені кілометри можуть
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„хвостик“ літери F на дошці у записі умови, навіть маленька, нікому непомітна, родимка за вухом.
А найбільше — те, що вона абсолютно не звертала
на нього уваги. Він готував 20-сторінкові доповіді на
семінари, виправляв і прискіпувався до неї на кожній
лабораторній, а у відповідь отримував лише байдуже
знизування плечима та криву посмішку. Десь, у найдальшому закапелку свідомості, починав розуміти що ця війна проти кароокого створіння була вже на початковому
етапі програна — супротивник просто не помітив усіх
стратегічних мілітарних дій…
Уже через місяць він подумки міг відтворити і запах
вівсяних пластівців, які вона їла на сніданок, і трохи
прижмурені короткозорі очі, і завжди погризені нігті.
Зліплена з неба дівчинка носила сонячних зайчиків у
променистих віях, запах солодких яблук у неслухняних
кучерях та якісь зовсім мікроскопічні підатоми мрій у
складочках одягу. Коли падав дощ, вона зупинялася біля
великого вікна в класі інформатики і дивилася на ридаюче небо (можна було закластися, що в думках і близько
не було лабораторної з Calc), коли погода благодійно
обдаровувала нечастими згадками про бабине літо —
по-котячому мружилась і позіхала, намагаючись зловити
грайливий сонячний промінчик…
Така звичайна, примітивно-нецікава, одна з тисяч і
мільйонів дівчат. Її вирізняла лише маленька, помітна і
зрозуміла тільки йому самому дрібничка — „вона“ була
не „вони“…

прикрасити лише правильні ґеометричні форми. Іти по прямій лінії виявилося
неможливо, бо так чи инакше впираєшся
як не в чужий будинок, то в чужу загорожу, як не вдаришся лобом об дерево, то
провалишся в каналізаційний люк. Іти
по еліптичній орбіті не випадає: як-неяк людське тіло — не небесне. Залиша
ється можливо єдина оптимальна форма
— коло. І я пішов по колу!
Не знаю, як довго я в дорозі, але
навколо моєї траєкторії, до речі, теж по
колу, але дещо більшого радіусa, збирається щораз більше люду, щоб подивитися, за їхніми словами, на небаченого
досі дивака.
На жаль, через їхнє невігластво я не
можу їм пояснити, що якби вони вишикувались колом меншого радіусa за радіус моєї траєкторії, то я, за правилами
теорії відносности, міг би на ходу думати про них так само, як вони про мене
думають стоячи.
Василь ЧАБАН,
професор кафедри теоретичної та
загальної електротехніки
ІЕСК Львівської політехніки,
член НСПУ

Надія КОПІЙКА,
студентка першого курсу ІБІД

Настрій
Мені чомусь раптом здалося,
що це вже сьогодні і враз
закінчаться справи замовлені
і доля згадає про нас.
І настрій, неначе маестро,
що творить нотами час,
візьметься за букви й напише
— У мене все добре, а у Вас?
Й засяють усмішками лиця,
а сам я, як той альпініст,
що вже з Евереста вернувся
і квітку з вершини приніс.
Микола ЧЕКАЙЛО,
асистент кафедри фізики
Львівської політехніки
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здоровий спосіб життя

Р

іздвяні морози й зниження температури на Водохрестя більшість
людей спонукало кутатися в теплі речі й без потреби не
висовувати носа з дому. Але серед нас є сміливці, які не тільки не
бояться холоду, а й раді йти в його обійми, занурившись у крижану
воду. Як їм, моржам, у зимній купелі й чи варто ризикувати фізичним
комфортом задля хвилинного задоволення від перепаду температур?

Холод як друг,
або Кілька слів про моржів та тюленів
Зимове плавання популярне у
світі. Особливо в тих країнах, клімат яких сприяє цьому — Фінляндії,
Росії, а також Америці й Китаї. При
чому там їх називають по-різному —
і „моржі“, і „білі ведмеді“, і „видри“
й „тюлені“. У китайців моржування
називається аквайс, тобто „вода“ та
„лід“, і входить у список національних видів спорту, з яких відбуваються змагання. Так китаєць Янь Сянбінь
провів у крижаній воді 67 хвилин і
потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Для фінів моржування — теж вид
спорту: запливи, в яких беруть участь
як жінки, так і чоловіки, проходять на
25, 50 і 450 метрів (короткі дистанції),
а також — на один кілометр (марафонська дистанція, не для всіх).
У соцмережах є віртуальна молодіжна ГО „Всеукраїнський клуб
моржування“ й угрупування тих, хто
має досвід занурювання в ополонку і
радий поділитися ним з іншими. Ба-

гато моржів радять звернути увагу
на попередню підготовку перед тим,
як зайти у воду. Нехай це буде кілька хвилин розминки, та вона мусить
бути, інакше прагнення оздоровитися, загартуватися матиме протилежний ефект: „Я пробував колись
моржувати, але без розігріву перед
тим. У воді відчув підвищення тиску,
а опісля — судоми м’язів. Це все буде
вам гарантоване теж, як і загроза простуди. В холодну воду можна заходити/пірнати/лягати тільки після попереднього розігріву всього тіла!!!“.
Справді, одноразове занурення в
холодну воду, скажімо, на Водохреща, може, якщо організм ослаблений
і якщо робити це неправильно, принести йому не користь, а шкоду. Тому
керівник Львівського клубу моржів
Олексій Гарон радить спочатку зайнятися самопідготовкою. В ідеалі, готуватися до зимової купелі слід ще від
літа. Але й узимку підготовка можли-

ва: „упродовж тижня декілька секунд
ходити босоніж снігом (краще ввечері
перед сном), опісля додати обтирання торса снігом теж упродовж кількох
секунд протягом тижня“. Вперше занурюватися бажано лише по груди,
до ділянки серця, вийшовши з води,
інтенсивно витертися, вдягти сухий
одяг і випити гарячого чаю. Погода
при цьому має бути відповідною —
невеликий мороз, низька вологість і
відсутність вітру.
Перед моржуванням, як і перед
будь-якими експериментами над своїм організмом, слід порадитися з лікарем. Та навіть якщо він „дав добро“, а
психологічно ви не готові опинитися
в ополонці, то не треба себе силувати.
Є більш безпечні способи провадження здорового способу життя — загартовування через обтирання холодною
водою, повітряні ванни й ходіння босоніж по підлозі.
Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

Рік розпочався активно
М

айже від початку січня календар спортивних подій
активований і наповнений різними подіями — чемпіонат
Європи (а в лютому-березні — і світу) з ковзанярського спорту,
чемпіонат світу з гандболу, також — хокею з м’ячем… Для студентів
наймасштабніший захід — зимова Універсіада, яка розпочнеться
29 січня в Алматі (Казахстан).

Одним із першочергових завдань
Міністерства молоді та спорту України на 2017 рік, як заявив ще наприкінці минулого року заступник міністра
Ярослав Войтович під час засідання
колегії відомства, стане підтримка
пріоритетних неолімпійських видів
спорту, що будуть представлені на
Х Всесвітніх іграх з 20 до 30 липня у
Вроцлаві. У цих змаганнях мало би

взяти участь приблизно 4500 спортсменів з понад 100 країн світу.
17 січня в Міністерстві освіти і
науки України відбулося засідання
Організаційного комітету щодо підготовки та участі студентської збірної України у 28-й Всесвітній зимовій
Універсіаді-2017. Відомо, що до офіційної делегації увійде 93 особи: 61
спортсмен, 18 тренерів та 14 членів

штабу. Члени Оргкомітету затвердили склад наших команд з десяти видів
спорту (всього їх на Універсіаді представлено дванадцять). Організаційний комітет рекомендував ректорам
ВНЗ „активізувати роботу щодо подальшого розвитку найпопулярніших
видів спорту серед студентської молоді, підготовки найближчого резерву, забезпечення безперебійної роботи спортивних споруд та їх обладнання сучасним інвентарем, поліпшення
соціально-побутових умов спортсменам-кандидатам до всесвітніх зимової та літньої Універсіад-2017 та
інших міжнародних змагань“. Щодо
літньої Універсіади, то її проведення
заплановане на 19 – 30 серпня, у місті
Тайбей на острові Тайвань.
Н. Я.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

увага!

Необхідна допомога!

Благодійний фонд „Союз волонтерів України“ закликає всіх небайдужих долучитися до допомоги Січкар
Юлії Юріївни 15.05.2005 р. н. з діагнозом ДЦП, атактична форма, епісиндром з рідкими генералізованими
тоніко-клоничними нападами та частими психогенними еквівалентами.
Дівчинка з малозабезпеченої сім’ї потребує дорогої
реабілітації. Для лікування, яке проходитиме в Між-

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
диплом бакалавра В15 № 110614, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шевчука Богдана Віталійовича;
студентський квиток ВК № 11341923, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кадиляка Владислава
Олеговича;
студентський квиток ВК № 09899661, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Комісар Ірини Вікторівни;
студентський квиток ВК № 11365593, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Стецюк Вікторії Сергіївни;
студентський квиток ВК № 11365592, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Боднар Аліни Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Бовт Вікторії Богданівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мар’ян Анастасії Анатоліївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Пархоменко Ірини Петрівни;
студентський квиток ВК № 11351331, виданий
Національним університетом „Львівська

народній клініці відновного лікування ім. Яценка в
Києві, потрібно 28 480 грн., до необхідної суми залишилося зібрати 10 800 грн.
Реквізити: БФ „Союз волонтерів України“,
МФО 380775, ЄДРПОУ 39545294
р/р № 260050561144740 у ПАБ КБ „ПриватБанк“;
Призначення платежу: згідно з листом № 505/50 від
17 січня 2014 р.

політехніка“ на ім’я Федак Катерини Ярославівни;
студентський квиток ВК № 10999252, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Марчак Тетяни Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Лаб’яка Андрія Романовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Канюки Наталії Зіновіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Король Христини Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Куртяник Ірини Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Бадьо Руслана Васильовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Хоміцького Тараса Григоровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Каськів Олени Василівни;
залікову книжку № 1412243, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чайки Івана Андрійовича;

Колектив Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету
„Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу передчасної смерті видатного науковця в галузі розробки захисних покриттів для підвищення пожежо-, вогне- та корозійної стійкості будівельних конструкцій та виробів, доктора технічних наук, професора кафедри будівельного виробництва
Миколи Миколайовича Гивлюда
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким, розділяючи біль тяжкої втрати.

Дирекція Інституту будівництва та інженерії довкілля
Національного університету
„Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу передчасної смерті доктора технічних
наук, професора кафедри
Миколи Миколайовича
Гивлюда
і висловлює співчуття доньці, родині та друзям покійного

Колектив кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу
передчасної смерті відомого вченого, доктора технічних наук, професора кафедри,
дійсного члена Академії будівництва України, надійного колеги
Миколи Миколайовича Гивлюда
і висловлює співчуття доньці, родині та
друзям покійного.

студентський квиток ВК № 11492632, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Промахової Анастасії
Андріївни;
студентський квиток ВК № 11342876, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шуметової Марини Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ковбиря Олега Семеновича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Марчука Станіслава Олександровича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Хамуляк Анастасії Олександрівни;
залікову книжку ВК № 11492010, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Конопацької Дарії Олександрівни;
студентський квиток № ВК 11492412, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гнітецької Наталії Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Петрухи Мар’яни Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Бурдик Юліани Іванівни.

Колектив Інституту права та психології Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює глибокі
співчуття завідувачу кафедри конституційного та міжнародного права Віталію Богдановичу Ковальчуку з приводу
тяжкої втрати — смерті
матері.

Колектив кафедри конституційного та міжнародного права Інституту
права та психології Національного
університету „Львівська політехніка“ висловлює глибокі співчуття завідувачу кафедри конституційного
та міжнародного права Віталію Богдановичу Ковальчуку з приводу тяжкої втрати — смерті
матері.

ч. 2 [2962]
26 січня — 1 лютого 2017
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

МНОГАЯ ЛІТА!

26 січня — „Орфей і Еврідіка“ (опера). 18.00.
27 січня — „Жізель“ (балет). 18.00.
28 січня — „Севільський цирульник“ (опера). 18.00.
29 січня — „Лускунчик“ (балет). 12.00, „Кавказ“ (концертна
програма). 18.00.
1 лютого — „Паяци“ (опера). 18.00.

Щиро вітаємо з днем народження проректора з науково-педагогічної
роботи
Національного університету „Львівська політехніка“

Національний академічний
український драматичний театр
ім. М. Заньковецької
26 січня — „Поліанна“. 12.00, 18.00.
27 січня — „Останній гречкосій“. 18.00.
29 січня — „Криза“. 19.00.
31 січня — „Івасик-Телесик“. 13.00.
31 січня — „Жіночий дім (Ціна любові)“.18.00.
1 лютого — „Ханума“. 18.00.

Дмитра Васильовича
ФЕДАСЮКА.
Щиро зичимо міцного здоров’я,
Благополуччя, бадьорості, оптимізму.
Нехай усі Ваші задуми будуть успішні,
А плани — здійснюються.
Хай легко працюється, добре живеться,
Усе примножується і додається.

Камерна сцена
26 січня — „Та, котру любили“. 19.00.
28 січня — „Та, котру любили“. 18.00.
31 січня — „Або-або“. 17.00.

МНОГАЯ ЛІТА!

Львівський академічний театр
ім. Леся Курбаса
27 січня — „ MA-NA HAT-TA (Небесна земля)“. 19.00.
28 січня — „Раптом минулого літа“. 19.00.
29 січня — „Забави для Фауста“. 19.00.
30, 31 січня — „Курбаси. Розколяда“ (концерт). 19.00.
1 лютого — „Ножі в курях, або Спадок мірошника“. 19.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
28 січня — „Він, вона, вікно, покійник“. 18.00.
29 січня — „Він, вона, вікно, покійник“. 19.00.

Перший театр
26 січня — „Чєрєвічкі“. 14.00.
27 січня — „Ромео і Джульєтта“ 15.00.
28, 29 січня — „Дорога до Різдва“ (прем’єра). 12.00, 15.00.
31 січня — „Веселі піратські історії“ (прем’єра). 12.00.

Колектив кафедри механіки
та автоматизації машинобудування ІІМТ Львівської політехніки сердечно вітає з 60-річчям від дня народження доцента кафедри, кандидата технічних
наук

Володимира Михайловича
БОРОВЦЯ.
Бажаємо Вам, дорогий ювіляре, міцного здоров’я,
гарного настрою, наснаги і невичерпної енергії для
невтомної праці та добрих справ. Нехай злагода та
добробут завжди панують у Вашій родинній оселі, а
Ваш професійний шлях супроводжують лише процвітання та успіх.

Львівська обласна філармонія
25 січня — концерт „MANSOUND“. 19.00.
29 січня — „Симфонічний ранок“. 13.00.
30 січня — „Тельнюк: Cестри – Дорога зі скла“. 19.00.

Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!
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