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Треба знати лише рідну чи й державну мови?
Сократівське „заговори, щоб я тебе
побачив“ набуває особливого змісту, якщо говорити про рідну мову.
Вже сімнадцять років 21 лютого
світ відзначає Міжнародний день
рідної мови, привертаючи увагу до
необхідності підтримувати мовне
та культурне розмаїття і багатомовність у світі.
Таке рішення оголосили на ХХХ сесії
Генеральної конференції ЮНЕСКО,
що проходила 26 жовтня – 17 листопада 1999 року в Парижі. Причиною
цього стала загроза, яка нависла
над майже трьома тисячами мов із
шести тисяч, якими послуговується
світ. ЮНЕСКО прагне підтримувати
мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім цього,
організація вважає, що вивчення
іноземних мов та багатомовність
є ключами до взаєморозуміння та
взаємоповаги.
Та проблема в тому, що часто, обстоюючи мовні права нацменшин,
нівелюються права основної —
державної мови. Нерідко це набуває загрозливих масштабів. Хоча в
усьому цивілізованому світі кожен,
хто проживає на території тієї чи
іншої країни, зобов’язаний на високому рівні знати державну мову,
щоб здобути якісну освіту, отримати добру роботу та реалізуватися в
професійній сфері. Натомість рідну
мову можна вивчати приватно або
ж в суботніх школах.
В Україні проживає майже сотня
національностей. Їм створені всі
умови для вивчення їхніх рідних
мов. Хоча вже зараз постало питання про необхідність збільшення
кількості годин на вивчення української мови у школах із мовою
викладання національних меншин,
оскільки від цього залежить забезпечення права дітей на отримання
вищої освіти в Україні. В одному зі
своїх виступів міністр освіти та науки Лілія Гриневич наголосила, що
в Україні найдемократичнiше ставлення до навчання мовами нацменшин у Європі. Внаслідок цього
учні цих шкіл не знають української мови, не можуть вступати
до вишів України, адже успішні
результати ЗНО з української мови
і літератури є обов’язковою вимогою для вступу.

Тарас Сеньків, студент першого курсу Інституту
адміністрування та післядипломної освіти:

„Всі, хто мешкає в Україні, мають знати
нашу мову“
Моя рідна мова — українська. Спілкуюся нею постійно, зрідка
буває, що треба переходити на англійську мову, щоб порозумітися з кимсь із іноземців. Знаю, що в кожній успішній країні
представники нацменшин мають право спілкуватися своєю
рідною мовою, але зобов’язані знати державну мову цієї країни, щоб здобувати освіту чи отримати добру роботу. Переконаний, що так повинно бути і в
Україні: треба дбати, щоб люди могли вивчати свої рідні мови, але паралельно
із навчанням державною мовою, а не замість неї. Як, наприклад, є за кордоном, де іноземці мають можливість навчатися своєю рідною мовою в суботніх
школах чи приватно, а обов’язкову освіту — здобувають мовою держави, в якій
мешкають. Щоб розвивати, популяризувати рідну мову не треба дуже багато —
достатньо постійно нею спілкуватися.
Діхат Аруб, студент другого курсу Інституту
архітектури:

„Я повинен знати українську мову“
Я — з Марокко, моя рідна мова — арабська. Та, щоб здобувати освіту в Україні, я спершу мусив вивчити українську
мову, продовжую вчити її досі. Хоча мені досить важко, бо
це особлива вимова, складні правила. Та для того, щоб здобути освіту, її обов’язково знати. Звичайно, найкраще було б, якби навчання
провадилося англійською мовою, тоді представники різних національностей
мали б можливість легше порозумітися. Та, якщо хотіти, то можна й українською спілкуватися. Зі своїми друзями-земляками я говорю арабською.
Денис Марков, студент першого курсу Інституту
економіки та менеджменту:

„Хотів би, щоб у нас було багато
суботніх шкіл для іноземців“
У моїй родині переплетені різні національності, та я — українець і спілкуюся тільки українською — це моя рідна мова.
Хоча, думаю, сучасна людина не може обмежуватися лише
знанням рідної мови. Було б непогано, щоб у школах діти
мали на вибір декілька іноземних мов, це збільшувало б їхній інтелектуальний
рівень. Думаю, добре було б також, щоб у нас було багато різних суботніх шкіл
для навчання всіх нацменшин, які проживають на території нашої країни.
Келлі Арробо, студентка підготовчого відділення для
іноземних студентів:

„Вчу мову, бо хочу здобути освіту“
Іспанська мова — моя рідна, я — з Еквадору. В Політехніці
вивчаю українську мову, щоб мати можливість здобувати
вищу освіту. Мені цікаво вивчати українську, пізнавати традиції. Хоча, насправді, це потребує дуже багато часу і зусиль.
Засвоювати мову допомагає також спілкування з друзями,
хоча я з ними говорю трохи англійською, трохи українською — так легше.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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стипендії по-новому

Це вирішальне слово „рейтинг“

Н

априкінці лютого студенти Львівської політехніки отримають
стипендії, відповідно до Положення про стипендіальне
забезпечення, затверджене на Вченій раді університету.
Причиною його схвалення стали нововведення Кабміну про те,
що на стипендію можуть претендувати 40 – 45% студентів, які
навчаються на бюджеті.

Стипендія більша,
кількість стипендіатів —
менша
Відтепер розмір мінімальної стипендії становить 1100 грн, підвищеної — 1601 грн. Студенти окремих

спеціальностей отримуватимуть
1400 грн. і 2037 грн. У Політехніці це
стосується тих, хто вивчає науки про
Землю; електроенергетику, електротехніку й електромеханіку; атомну
енергетику; теплоенергетику; прикладну фізику та наноматеріали.

За результатами семестрового
оцінювання, стипендіальні комісії
кожного інституту складають рейтинг. На перших курсах бакалаврату
і магістерки його формують за спеціальностями, на всіх решта — за
напрямами.
— Відповідно до цього, перші
45% найуспішніших отримуватимуть стипендію. Особисто я наполягав на тому, щоб це було 40%.
Чому? А тому, що ті 5%, які залишаться у нашому розпорядженні,
Закінчення на 6 с. m

вручення дипломів

А

ктову залу першого навчального корпусу 10 лютого
„полонили“ молоді, усміхнені і щасливі люди в мантіях.
Магістри-випускники Інституту права і психології спільно
зі своїми колишніми наставниками, друзями, рідними з
нетерпінням чекають миті, коли їм вручатимуть поважний
документ — диплом про закінчення навчального закладу.

Церемонію урочистого вручення
дипломів майбутнім правникам, менеджерам освіти, судовим експертам
розпочала заступник директора з
виховної і організаційно-господарської роботи ІНПП доцент Уляна
Парпан. Лунає Славень України.
Як і годиться, винуватців свята
вітає проректор з наукової роботи
університету професор Наталія Чухрай. Дивлячись на усміхнені лиця,
вона висловлює впевненість, що нинішні випускники будуть активно
розбудовувати Україну. Побажала
їм слухати своє серце, не давати нікому керувати їхнім життям, будувати життя так, як підказує серце і
розум, а також — гарного кар’єрного
зростання, реалізації всіх амбітних
планів, та щоб з гідністю і честю носили бренд Львівської політехніки,
пам’ятали свою альма-матер, викладачів і приводили до університету
дітей, яких Політехніка радо прийме
у свої лави.
Першими дипломи із відзнакою
отримують колишні і нинішні бійці
АТО Михайло Євтушок (на світлині),
Максим Бахмут, Віталій Челпанов

| Світлина Катерини Гречин

Кар’єристи — на вихід!

(щойно приїхав з Донецька),
Павло Котенко.
Далі слово бере директор
інституту професор Володимир Ортинський. Він теж бажає своїм
випускникам якнайкраще використати здобуті в університеті знання у
кар’єрному зростанні, радить „завжди прагнути здобути найвищі планки
в житті, з гідністю реалізувати свої
можливості і знання, здійснити всі
майбутні плани“.
Загалом цього дня дипломи отримало 432 випускники денної і заочної форм навчання. Серед них — 85
дипломів із відзнакою (у денників)
і 20 — у заочників. Після церемонії
вручення дипломів зала знову наповнюється студентським співом
— лунає гімн „Гаудеамус“. Вгору
летять конфедератки, випускники
вручають своїм колишнім вихователям пишні квіти, приймають вітання друзів і батьків, фотографуються,
щоб колись, із плином часу, переглядати студентські світлини із легким
щемом у серці…
— Сьогодні у нас дуже радісний
і світлий день, — говорить Уляна

Парпан — Ми випускаємо у світ нове
покоління професіоналів. Особливо
тішить, що своє навчання успішно
завершили наші мужні захисники,
які повернулися з гарячих точок
чи знову повернуться туди. Хотіла
б подякувати їм за те, що можемо
нині вчитися, отримувати дипломи і працювати у мирному Львові.
Цього року є багато дипломів із
відзнакою, а це свідчить, що молоді
люди отримали дуже добрі знання,
показали чудові результати у своїх
магістерських роботах. Це приємно
вразило. А ще це — гарний подарунок на наше невеличке свято, яке
відзначатимемо незабаром — своє
перше шестиріччя. Багато наших
випускників уже працюють, інші —
ще у пошуку. Хотілося б побажати
їм знайти себе у житті і завжди залишатися добрими людьми, незалежно
від посади.
Катерина ГРЕЧИН
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Нова лабораторія — шанс
навчитися нового

Н

| Світлина Ірини Мартин

а кафедрі програмного забезпечення ІКНІ відкрили
лабораторію із найсучаснішим обладнанням від компанії
DataArt — „Інтернет речей“. Завдяки компанії новостворена
лабораторія „Інтернет речей“ забезпечена ноутбуками Dell
Inspiron; одноплатними комп’ютерами Raspberry Pi та Intel Galileo;
платами DeviceHive Arduino Discovery Platform; наборами для
роботи з електронікою та мікроконтролерами ElecFreaks Arduino
Advanced Kit та DFROBOT EcoDuino.

На відкриття прийшли студенти,
викладачі, представники DataArt, серед яких — двоє цьогорічних випускників ІМФН. Їх привітав проректор університету Дмитро Федасюк,
завідувач кафедри програмного забезпечення Віталій Яковина, а також

випускник кафедри, голова
львівського офісу DataArt Валерій Волков, який, зокрема,
зазначив, що третина працівників компанії — випускники
Львівської політехніки. Він
принагідно запросив студентів до роботи в компанії і наголосив, що лабораторія — це
шанс для студента навчитися
будувати системи-девайси.
— Приємно бачити, як
розвивається кафедра, рухається в ногу з часом, оновлює
навчальні програми, як викладачі
відкриті до співпраці з компанією.
Важливо, що тут дбають про те, щоб
студенти отримали добру професію,
а не лише диплом, і могли працювати у будь-якій компанії, — наголосив Валерій Волков.

До слова, у рамках співпраці з компанією два роки тому викладачі кафедри пройшли стажування у DataArt
та отримали сертифікати за програмою DeviceHive Discovery Platform
RPI and DeviceHive Discovery Platform
Arduino.
Отож, відтепер студенти, які навчаються за спеціальністю „Інженерія
програмного забезпечення“, отримуватимуть ґрунтовні знання та навички з програмування, тестування та
створення систем інтернету речей під
час вивчення архітектури комп’ютера, програмування в інтернеті, програмування для мобільних платформ,
основ програмування вбудованих
систем, основи інтернету речей, програмування мікроконтролерів тощо.
Лабораторію також використовуватимуть для проведення гуртка
Internet-of-Things, яким керує старший викладач кафедри Роман Гасько.
Під час заходу пан Гасько презентував
студентам роботу гуртка, ознайомив
їх із доробком гуртківців та заохотив усіх зацікавлених долучитися до
праці, яка допоможе студентові розвинутися, вдосконалити й поглибити
свої знання зі спеціальності, яку він
обрав.
Студенти Олександр Антонюк і
Станіслав Ромашко виконали в дуеті власну пісню та показали сценку з
життя кафедри.
Ірина МАРТИН

На що слід зважати, обираючи
журнал для публікацій?

Н

ауковці Львівської політехніки, редактори
та відповідальні секретарі наукових видань,
а також бібліотекарі слухали поради фахівця з
навчання Clarivate Analytics Ірини Тихонкової
про роль Web of Science у проведенні ефективних
наукових досліджень.

Учасники семінару почули практичні поради
щодо роботи з інформаційною платформою Web
of Science, її основною колекцію Web of Science Core
Collection, особливостями
Medline на Web of Science,
аналітичними інстру-

ментами Journal Citation
Report, Essential Science
Indicators, референт-менеджером EndNote Online та
ідентифікаторами науковця — ResearcherID та Orcid.
Доповідачка розповіла
про те, як шукати та оцінювати публікації за сво-

єю темою, бачити й уміти
оцінювати критичні моменти власних результатів, вибрати видання для
публікації. Звернула увагу
на небезпеку хижацьких
видань для науковця, а
також говорила про необхідність ідентифіковувати автора публікації, коли
цитуємо його, і про те, на
що слід зважати, цитуючи
того чи іншого автора.
Є певні критерії, які
роблять видання якісним.
На них теж слід зважати,
коли вибираємо журнал, у

| Світлина Ірини Мартин

семінар

якому хочемо опублікувати свою наукову статтю.
Ірина Тихонкова також
наголосила на небезпеці
бізнес-моделей журналів,
на необхідності того, що
тематику видання повинні оцінювати інші фахівці,
розповіла про два варіанти
рецензування статей.
Ірина МАРТИН
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конференція

Прогресивні технології у машинобудуванні

К

афедра технології машинобудування Інституту інженерної
механіки та транспорту 6 – 10 лютого провела VІ Міжнародну
науково-технічну конференцію „Прогресивні технології у
машинобудуванні“, яку присвятили 200-річчю Львівської
політехніки.

В її роботі, що вже традиційно пройшла на базі карпатського гірськолижного
комплексу в Звеневі, взяло
участь 48 науковців зі Львова, Києва, Запоріжжя, Сум,
Краматорська, Харкова,
Одеси, Херсона, Тернополя,
Івано-Франківська та Сянока
(Польща).
На пленарному і під час
двох секційних засідань науковці говорили про прогресивні технологічні процеси
обробки різанням, методи
формоутворення і поверхневого зміцнення; металорізальні верстати з ЧПК, технологічне спорядження та інструменти; комп’ютерне проектування та моделювання
технологічних процесів, CAD/CAM/
CAE та CALS-технології у машинобудуванні; технологічні методи забезпечення якості виробів; сучасні

технології механоскладального виробництва тощо.
Тези доповідей учасників конференції ввійшли до Збірника наукових
праць, кращі наукові роботи будуть
рекомендовані до опублікування у
науковому „Віснику Національного
університету „Львівська політехні-

ка“, що входить до переліку фахових
видань України.
— На конференції зібрався цвіт
нашої галузі, тому було дуже цікаво
послухати їхню думку стосовно того,
що є нового в нашій галузі, над
якими науковими напрямами
працюють, яких досягли успіхів у технології машинобудування, які мають проблеми і які
завдання ставлять перед собою
на найближчий рік, — говорить
голова програмного комітету,
завідувач кафедри технології
машинобудування професор
Ігор Грицай. — Дві доповіді
були присвячені докторським
дисертаціям і близько десяти
— кандидатським, адже наука
нині інтенсивно розвивається
і до неї дедалі активніше долучається прогресивна молодь.
Цікаво, що розробки наших науковців часто є кращі і значно дешевші
від закордонних аналогів, однак
впровадження їх у виробництво й
досі є проблематичне. Та ми не тратимо надії на краще майбутнє нашої
університетської науки.
Катерина ГРЕЧИН

вручення дипломів

коротко

Початок нового життя

До переліку галузей знань і
спеціальностей додано 1 галузь та 8 спеціальностей. До
галузі „Міжнародні відносини“
ввійшли міжнародні відносини; суспільні комунікації
та регіональні студії; міжнародні економічні відносини
та міжнародне право. Перелік
доповнили спеціальностями: географія; інформаційні
системи та технології; деревообробні та меблеві технології;
гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні
технології; фізична терапія,
ерготерапія; педіатрія; громадське здоров’я; національна
безпека. Здобувачі освіти за
спеціальностями „Право“ та
„Міжнародне право“ матимуть
кваліфікацію юриста.

Л

ютий традиційно стає прощальним місяцем випускників
Львівської політехніки зі своїми інститутами. Отримавши
дипломи, вони йдуть у доросле життя, сповнені надій і сподівань
на успішне майбутнє.

8 лютого в актовій залі, уже востаннє
у такому складі, зібралися випускники
Інституту будівництва та інженерії довкілля. Для них цей день став початком
нового життя, хоча до цього розуміння
вони дійдуть лише згодом. А нині тішить все: напутні слова представників
ректорату, керівників інституту, завідувачів кафедр, які вели їх студентським
життям майже впродовж шести років,
одяг, в якому всі почуваються „ледь не
професорами“, конфедератки, дружні обійми рідних і друзів, світлини на
пам’ять.
Радіє й професорського-викладацький склад інституту, адже ни-

нішні випускники отримали добрі
теоретичні знання, які мають успішно використати на практиці. Серед
них — 162 магістри денної форми
навчання (35 дипломів з відзнакою),
49 магістрів-заочників (2 дипломи з
відзнакою), 43 спеціалісти-денники
(6 дипломів з відзнакою) і 16 спеціалістів-заочників. Цього дня дипломи
отримало й шестеро осіб (денників і
заочників), які не лише навчалися, а
успішно захищали нас із вами від ненависного ворога на сході України.
Дякуємо, за такий гідний громадянський вчинок!
Катерина ГРЕЧИН

За матеріалами інформагенцій, МОН
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стипендії по-новому

Це вирішальне слово „рейтинг“
m Закінчення. Початок на 3 с.

ми змогли б розподіляти на відрядження студентів на олімпіади
й конкурси, на іменні стипендії,
зрештою, на допомогу у хворобі чи
скрутному матеріальному становищі студента. Досі на такі витрати ми
мали додаткові 10% до стипендіального фонду. Тепер держава радше їх
не надаватиме, — пояснює голова
стипендіальної комісії професор
Орест Лозинський.
Ще одна особливість змін, принаймні у Львівській політехніці, полягає в тому, що якщо досі для отримання стипендії треба було мати не
менше 71 бала, то тепер наявність
стипендії залежить лише від місця
у рейтингу.
За правилами, визначеними Кабміном, рейтинг студента повинен
складатися не менше, як на 90% із
його успішності і до 10% — із можливих додаткових балів. Для політехніків це становитиме 95% і 5%
відповідно. Тобто для визначення рейтингу успішності студента,
рейтингову семестрову оцінку множитимуть на 0,95, а додаткові бали
— на 0,05. Ці бали сумують й отримують рейтинг студента. Звісно, що
рейтингова семестрова оцінка може
бути лише результатом навчальної
успішності. Додаткові бали можна отримати за участь у наукових
конференціях, олімпіадах, громадському житті університету чи свого
інституту, спортивній діяльності.
Кожен показник має певну кількість
можливих балів.

Відмінник без стипендії
і трієчник —
зі стипендією
Така парадоксальна ситуація
очікує відмінників, які вчаться разом зі сильними студентами, і доволі втішна для тих, попереду кого
у рейтингу — люди з низькими балами.
Річ у тім, що у Постанові Кабміну не прописано — обмежувати
право на стипендію певним балом
чи ні. Навчальний заклад повинен
це вирішити самостійно. У Львівській політехніці за наполяганням
представників студентського само-

врядування, які входять до стипендіальної комісії, обмеження зняли.
Позиція тих, хто „за“ — щоб якомога більше студентів отримали
стипендію. . Відтак студенти, які
колись із результатом 58 – 60 балів навіть мріяти про стипендію
не могли, тепер її можуть мати
(наприклад, на певних напрямах
в ІІМТ чи ІТРЕ). Натомість постраждали архітектори, економісти, комп’ютерники, де на окремих
напрямах стипендію втратили ті
студенти, які мають 80 – 86 балів.
Ще одна парадоксальна ситуація
— з кандидатами на підвищену стипендію. Відтепер на такі виплати
можуть претендувати лише круглі
відмінники. Отож, студент, який
має понад 93 бали, але при цьому
схопив четвірку, отримає звичайну
стипендію, а його товариш — круглий відмінник — підвищену, незважаючи на те, що його рейтинг —
трохи більше 90 балів. Однак круглий відмінник, який має 88 балів,
уже отримає звичайну стипендію.
Ще одна важлива умова допуску студента до стипендії — це відсутність заборгованостей і талонів.
Тобто якщо студент має навіть високу успішність, а один іспит „завалив“ і пересклав його на комісії
на високий бал, претендувати на
стипендію вже не може.

яких загинув під час масових акцій
громадського протесту; внутрішньо переміщені особи. Під час підготовки цього матеріалу Кабмін
додав до переліку дітей-інвалідів,
інвалідів 1 – 3 групи, дітей із сімей,
які мають статус малозабезпечених.
Також сюди ввійдуть соціальні стипендії за рішенням Верховної Ради.
Однак відповідної постанови про
це наразі немає.
Як повідомила редакції провідний спеціаліст бухгалтерії Львівської політехніки Інна Уголькова,
питання соціальних стипендій досить болюче, адже їх затримують.
Принаймні на сьогодні виплат за
січень ще не було. Щоб отримати
соціальну стипендію, треба зібрати відповідний пакет документів,
який ретельно перевірятимуть не
лише у бухгалтерії Політехніки, а
й у відділі соціального забезпечення. Насамперед з’ясовуватимуть,
чи студент не мав заборгованостей,
комісій і чи не отримав академічну стипендію, адже претендувати
можна лише на одну стипендію. Виняток — сироти, які можуть одночасно отримувати дві стипендії —
академічну і соціальну. Розмір соціальної стипендії для дітей-сиріт,
які навчаються у виші III – IV рівня
акредитації, становить 2 тис. грн,
для інших категорій — 1 тис. грн.

Ахіллесові п’яти
соціалок

Замість післяслова

Крім академічної стипендії, ще
є соціальна, що не залежить від місця у рейтингу. Її може отримувати
студент, який належить до певної
категорії. Це діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
діти шахтарів зі стажем підземної
роботи не менше 15-ти років або
якщо їхні батьки-шахтарі загинули внаслідок нещасного випадку
на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи; особи, які визнані учасниками бойових дій та
їхні діти; діти, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичних
операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів; діти, один із батьків

Рейтингові списки студентів бюджету, яким призначено академічну
стипендію за результатами зимової
сесії, вже складено. З ними можна
ознайомитися на дошках оголошень
своїх інститутів або ж на сайті Політехніки. За логікою Мінфіну, зміни
у виплаті стипендій мали б заохотити студентів до більш старанного
навчання, адже відтепер вони конкуруватимуть між собою, виборюючи власне право на стипендію. Чи
так це буде, чи не знизиться якість
навчання внаслідок того, що студенти щораз більше вдаватимуться
до підробітків і чи завжди стипендію отримуватиме той, хто на неї
заслуговуватиме, — покаже час.
Стипендії вивчала
Ірина МАРТИН
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молодий науковець

Важливо ділитися своїми знаннями
К
Це покликання
Вже від початку розмови з пані
Іриною стало зрозуміло, що молода
науковець справді багато працює.
У її доробку — близько 70-ти публікацій. Сім років тому захистила
кандидатську, а через п’ять років
— докторську. Очевидно й те, коли
викладач — не сухий теоретик, а фаховий практик, то його лекції жваві
та цікаві. Як-не-як, чотири роки праці на Галицькій митниці не минули
даремно. Сьогодні Ірина Личенко
читає студентам екологічне право,
сімейне право і цілком нову дисципліну для магістрів — адвокатура
зарубіжних країн.
— До викладацької роботи я прийшла цілком випадково — колись
випала нагода прочитати кілька
лекцій у Міжрегіональній академії
управління персоналом. І це мене
захопило… Я зрозуміла, що викладацька робота дуже цікава та може
стати моїм життєвим покликанням.
Моя співрозмовниця зрозуміла,
як це важливо, коли ти маєш, за твердженням Г. Сковороди, сродну працю — таку, що відповідає твому покликанню і приносить задоволення.

Правові питання — на часі
Отож, Ірина Личенко залишила
державну службу та продовжила викладати у МАУП, а паралельно стала
здобувачем кафедри адміністративного права та адміністративного
процесу університету УВС, взялася за написання кандидатської, а
згодом і докторської. Захистила
свої дослідження у Франковому
університеті і відразу ж розпочала працювати над докторською,
яку вже захищала у Національній
академії внутрішніх справ у Києві. Як науковець під керівництвом
професора Олексія Остапенка вирішила вивчати адміністративний
захист права власності, а саме адміністративно-деліктний аспект,
тобто правові методи протидії з

адміністративними правопорушеннями. Цю тематику продовжила у
докторській — досліджувала захист
законних інтересів громадян України у сфері власності засобами адміністративного права.
— Чому обрала саме цю тему
— адміністративний захист права
власності? Я зрозуміла, що вона
актуальна для України. Згодом почала з’ясовувати питання захисту
законного інтересу і його співвідношення із захистом права власності і правових можливостей у сфері
власності. Суспільно-політичні
події в Україні спонукали дослідити питання захисту права власності осіб, які постраждали внаслідок
воєнного конфлікту на Донбасі.
Мешканці цього регіону такого захисту потребують найбільше, адже
втрачають майно, зокрема житло,
їм не дають реалізовувати своє право на власність. Зараз уже мої аспіранти продовжують реалізовувати
цю ідею і працюють над питаннями
адміністративно-правового права
захисту права власності у регіоні
Донецької і Луганської областей.
Ще одна тематика, над якою
працює Ірина Личенко, — проблема екологічної безпеки, тобто формування стратегії соціально-економічних і правових реформ у цій
сфері. На думку науковиці, тут найважливіше — вибудувати стратегію, тому що в Україні немає єдиного адміністративно-правового центру подолання нових екологічних
проблем, пов’язаних із воєнними
діями. Це важливо для Донбаського
регіону, де втрачаються ландшафтні парки, заповідники, заказники.
Водночас вирішення екологічних
проблем в інших регіонах також
потребує нових підходів. У Львові,
наприклад, — це актуальні правові
питання вивезення сміття та інші
проблеми, які турбують місцеву
громаду. Отож, на часі розробка
правових питань найнагальніших
проблем населення.

| Світлина Ірини Мартин

оли ми домовлялися про зустріч з професором кафедри
цивільного права та процесу Інституту права та психології
Іриною Личенко, мене найбільше цікавило, як за два роки роботи
у Львівській політехніці можна стати найкращим молодим
науковцем року.

Активна участь у проектах
У Львівській політехніці Ірина
Олександрівна працює два роки.
Торік перемогла у конкурсі „Найкращий молодий науковець року“.
Це визнання здобула завдяки своїй
науковій активності, праці зі студентами, активній участі у конкурсі
проектів молодих учених. Стала авторкою проекту щодо захисту прав,
свобод, законних інтересів людини в
умовах соціально-політичних трансформацій, серед них — вирішення
екопроблем у регіонах, що постраждали від воєнного конфлікту. Ірина
Олександрівна організовує щорічний круглий стіл „Стратегія екологічної безпеки України: соціальноекономічний та правовий вимір“. Її
аспірантка Ірина Комарницька вже
захистила кандидатську, а це також
важливий науковий здобуток молодої професорки.
...Пані Ірина зростала у творчій
сім’ї музикантів. Однак їхня донька-гуманітарій вирішила вступати
на юридичний факультет:
— Звісно, тоді я зовсім по-іншому уявляла свою професію. Думала,
завершу навчання, працюватиму на
митниці. Але анітрохи не шкодую,
що працюю зі студентами. Вони
мене багато вчать, від них переймаю
запал, бажання творити. Студенти
— рушій усіх починань, вони надзвичайно творчі.
На думку моєї співрозмовниці,
щоб мати друзів і досягти успіху —
треба ділитися знаннями з іншими.
А все складне у житті — насправді
надзвичайно просте.
Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

наукова співпраця

Мати такий транспорт у місті — престижно

У

рамках угоди між Політехнікою та ТОВ „Спільне українсько-німецьке
підприємство „Електронтранс“, що спеціалізується на проектуванні
та виробництві сучасного міського електротранспорту — трамваїв,
тролейбусів, електробусів тощо, політехніки беруть активну участь у
впровадженні масштабної програми локалізації (імпортозаміщення)
виготовлення вузлів та агрегатів для електротранспорту.

| Світлини Катерини Гречин

Наразі оті красиві
львівські трамваї, які виготовляє підприємство,
укомплектовані дорогими ходовими модулями з
двигунами і редукторами
німецького виробництва.
Щоб їх здешевити, замовник поетапно освоює
виробництво трамвайних
візків, електричних двигунів, систем керування
тяговим обладнанням
трамвая, тролейбуса й
електробуса, долучивши
до цього процесу політехніків. Угоду про співпрацю
на два роки уклали ще 2014
року. За нею науковці СКБ
ЕМС ІЕСК перший рік розробляли двигун, другий —
стендове обладнання.

— Ми розробили для
них прямий привід колеса, — розповідає доцент кафедри електричних машин Олександр
Макарчук. — У проекті,
який віддали замовникові, використано доволі
інноваційні технічні рішення (безконтактний
двигун зі збудженням від
постійних магнітів, прямий привід, інноваційна система керування).

Ми спроектували такий
двигун і далі працюємо
над розробленням системи його керування, яка
у таких машин має свої
особливості. Замовник
планує виготовляти ці
двигуни на львівському
підприємстві „Електронпобутприлад“, яке входить у Концерн „Електрон“. Власне, щоб передавати ті двигуни від
виробника до замовника,
їх спочатку треба випробувати на стендовому
обладнанні. Це підприємство нині вирішує логістичні питання. Складання дослідних зразків
будуть робити науковці
із СКБ ЕМС, кафедр електричних машин та електроприводу і комп’ютеризованих систем, про
що укладатимуть відповідну угоду. Нам би хотілося, щоб цей процес
був трохи динамічніший,
бо є речі, які ми можемо
робити власним коштом,
а є такі, на які потрібні
більші суми. Ми також
докладатимемо зусиль до
впровадження двигунів у
серійне виробництво.
Як додав науковий керівник СКБ електромеханічних систем ІЕСК,
професор кафедри електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем Ігор Щур,
спроектовані двигуни для
безредукторного приводу трамваю, за задумом
керівництва „Електронтрансу“, використовуватимуть і для приводу міського електробуса типу
електричної маршрутки.

— Наразі малими
коштами робимо багато
великої роботи, — говорить Ігор Зенонович.
— До речі, за кордоном
така розробка і випробування коштують доволі
дорого. Деякий час, не з
нашої вини, дослідження для „Елетронтрансу“
дещо призупинилися.
За цей час двоє моїх аспірантів захистили кандидатські дисертації з
цієї тематики, а доцент
Олександр Макарчук подав до захисту докторську
дисертацію. Наступний
етап — розроблення системи керування цим двигуном адже, окрім дуже
добрих властивостей,
він має надто складний
наукомісткий процес керування. Зокрема мій аспірант Максим Мандзюк
захистив дисертацію, в
якій розробив систему
оптимального двозонного керування для приводу електромобіля. Після
захисту дисертації він
півтора року працював у
Польщі, з них два місяці
— в Китаї, де вивчав роботу приводів електро-

мобілів на одній із фірм
з енергоелектроніки. Нещодавно Максим повернувся з-за кордону, має
низку пропозицій працевлаштування. Сподіваюся
на дальшу співпрацю з
ним у справі розроблення
міського і колісного електротранспорту (електромобілів). Зокрема, запланована робота над електромобілями для міської
господарки. Частину досліджень з електроприводу будемо робити ми.
Також працюватимемо
над розробленням системи, що міститиме силову
електроніку, мікроелектроніку, мікроконтролер
і складні сучасні цифрові
алгоритми керування. До
речі, такі невеличкі машинки, які діють на базі
звичайного автомобіля,
вже можна побачити в
місті. Вони забирають
сміття, розвозять пошту,
прибирають територію.
Мати такий транспорт
у місті — престижно. Та
спочатку мусимо довести
до ладу наш двигун, а вже
потім адаптувати його до
електромобіля.
Будемо сподіватися,
що політехнікам вдасться
втілити в життя свої проекти, адже мають в „Електронтрансі“ однодумців.
А ще — готують собі добру зміну і помічників у досягненні мети — фахівців
спеціальності „Електричні системи і комплекси
транспортних засобів“,
за підготовку яких зокрема відповідає Ігор Щур.
Своїх студентів він завжди скеровує на практику
до колег із „Електронтрансу“. Добрий приклад
тому — Максим Мандзюк,
на рахунку якого багато
різних, цікавих проектів
ще зі студентських літ.
Катерина ГРЕЧИН
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Найулюбленіше заняття —
робота зі студентами

В

ідмінник освіти України, декан повної вищої освіти ІКНІ,
професор кафедри інформаційних систем та мереж Наталія
Шаховська належить до тих людей, які, за словами проректора
з наукової роботи Політехніки Наталії Чухрай, „допомагають
студентам у креативній інноваційній роботі, даючи їм разом із
теоретичними знаннями практичні навички“.

Здається, лише вчора й сама була
студенткою (щось у зовнішньому
вигляді збереглося й донині: така ж
підтягнута, молода; коли за великим
столом у деканаті працює зі студентами, не відразу й помітиш між ними
викладача). Та це лише на перший
погляд, бо на рахунку Наталії Богданівни — два захисти дисертацій
(кандидатської та докторської), три
монографії, чотири підручники,
більше 170 статей, четверо захищених кандидатів наук, двоє — на підході, кілька ще вчаться; двічі була
стипендіатом Кабінету Міністрів
і двічі — стипендіатом Верховної
Ради для молодих учених. Сфера її
наукових інтересів — простори та
сховища даних, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень,
методи інтеграції та агрегації даних,
методи усунення невизначеностей,
проектування розподілених інформаційних систем. Поставивши перед
собою мету, доводить її до логічного завершення, намагається бути
в курсі найновіших українських та
іноземних фахових тенденцій.
Окрім своєї кафедри й інституту, Наталію Шаховську час від часу
можна побачити і в Інституті телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки.
— З Наталією Богданівною познайомився на захисті її кандидатської дисертації в нашому інституті,
— говорить голова спеціалізованої
ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій ІТРЕ, професор
кафедри теоретичної радіотехніки і
радіовимірювань Богдан Мандзій. —
Відразу зрозумів, що вона дуже старанна, спокійна, витримана. Нині
п. Наталія — член нашої спецради
і навіть одного разу змогла успішно
замінити нашого секретаря під час
захисту його аспіранта. В нас захищаються і її аспіранти, до підготовки яких ставиться дуже відповідально. Маємо спільну статтю з питань

впровадження нових інформаційних
технологій в навчальний процес.
Окрім нас, авторами її є й ректор нашого університету професор Юрій
Бобало та завідувач кафедри загальної та теоретичної електротехніки
ІЕСК професор Петро Стахів. А ще
— спільний підручник з основ теорії електричних кіл, в якому вона
відповідала за електронну частину
засобів імітаційного моделювання
електричних кіл. Наталія Шаховська належить до молодого покоління науковців, яке добре знає засоби
інформаційних технологій, активно
впроваджує їх у навчальний процес.
У Наталії Богданівни час — на
вагу золота: багато займають паперова робота, яку не любить залишати
„на потім“, лекції, робота зі студентами та й наукові дослідження не
відпускають від себе. Ними зуміла
зацікавити кількох своїх аспірантів,
тож у тій царині нині не сама.
— Студенти других-третіх курсів, зазвичай уже працюють, тому
не завжди можуть відвідувати всі
пари, — розповідає Наталя Богданівна — Розумію, що гроші, звичайно, важливі, та пропуски можуть
згодом „відгукнутися“ на кар’єрному зростанні. Саме тому вирішила
зацікавити їх навчанням. Розпочала із заміни частини лабораторних
занять на розробку і реалізацію
різних ігор. Ідея успішно спрацювала. Перші спроби належно оцінив
ІТ-кластер. Пробували податися на
найбільшу програму Європейського
Союзу — міжнародний конкурс „Горизонт-2020“ (на жаль, одного бала
не добрали).
— Які найцікавіші студентські
проекти?
— П’ятикурсник Андрій Бідочко
розробив гру, в основі якої — стратегія захоплення території. Згодом
він її успішно продав. Завершуємо
госпдоговірну тематику для ЛОДА:
студенти розробили систему елек-

тронної черги в садочки, через яку
батьки можуть зареєструвати дитину,
і довідатися про чергу в інші садочки. Ведемо переговори з містом про
залучення студентів до проекту „Розумний район“ (район Наукової). Їхні
стартапи будуть використані й у конкурсах Бізнес-інноваційного центру, що працюватиме у Політехніці.
Студенти пишуть і публікують статті,
готують тези до конференцій. Двоє з
них, виступаючи цьогоріч на конференції „Інформатизація навчального
закладу“, дуже вдало презентували
свою пропозицію щодо заміни певних лабораторних занять на розроблення ігор. Студентських ідей маємо
багато.
— Дбаєте про те, щоб вони „засвітилися“ ще й за кордоном?
— Кілька наших студентів торік
взяли участь у конкурсі стартапів
у Любліні. Двоє з них перемогли,
а сімом іншим запропонували свої
стартапи реалізувати в Польщі. Намагаємося шукати шляхи отримання подвійних дипломів. Цього року
один наш студент поїхав на навчання
в Лодзь, кілька — в Краків. Працюємо й з абітурієнтами. Весною старшокласники зможуть взяти участь у
семи міських інтернет-олімпіадах з
різних предметів і в одній обласній.
— Що для Вас головне в роботі зі
студентами?
— Навчити їх мислити логічно,
працювати на конкретні результати, зрозуміти, що поєднувати науку,
практику і навчання можна не лише в
ІТ-компаніях, а й в університеті, робити кар’єру в Україні і Політехніці
зокрема. На жаль, охопити всіх студентів такою співпрацею практично
неможливо. Зазвичай, працюю з тими
студентами, які хочуть розвиватися,
довідатися більше.
Катерина ГРЕЧИН
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СУСПІЛЬСТВО

для майбутніх психологів

Актуальні аспекти дифектології

С

туденти-психологи з Інституту права та психології відтепер мають
змогу дізнатися чимало корисного про актуальні аспекти дефектології
в рамках курсу „Корекційна педагогіка і спеціальна психологія“.
магістрів). Новизна цього
курсу в тому, що планую
провести ряд лекцій, на які
запрошуватиму саме осіб
із особливостями розвитку, а також проводитиму
практичні заняття в структурах, де такі люди навчаються чи працюють, —
розповіла ініціатор запровадження курсу старший
викладач кафедри тео-

ретичної та практичної
психології ІНПП Лариса
Малинович.
Уже на першій лекції з
„Дефектології“ студенти
мали можливість поспілкуватися з Мартою Ніколаєвою (хвора на ДЦП),
яка має намір відкрити в
Політехніці ресурсний
центр для людей з обмеженими можливостями.

| Світлина Наталії Павлишин

— Питання інклюзії
та інтеграції осіб із особливостями розвитку в сучасному суспільстві надзвичайно актуальні. Тому
ми вирішили запровадити
курс „Дефектологія“ для
студентів третього курсу
з напрямів „Психологія“ і
„Психологічна допомога
особам із особливостями
в розвитку“ (за вибором

Дівчина розповіла студентам про специфіку роботи
з дітьми, які хворі на ДЦП,
зокрема поділилася досвідом такої роботи в школі,
де навчалася.
Наступну лекцію студентам прочитає керівник
Ресурсного центру для
людей з вадами зору Львівської політехніки, очільник Львівського обласного
осередку ГО „Українська
спілка інвалідів — УСІ“
Оксана Потимко.
Наталія ПАВЛИШИН

тренінг

Командний дух та дружня атмосфера
запанують у Політехніці

С

творити командний дух та навчити працівників отримувати моральне
задоволення від роботи, від спілкування один із одним — із такою метою в
нашому університеті розпочалися тренінги для адміністративних працівників.
Перші дводенні навчання, переповнені спілкуванням, рольовими іграми,
відбулися 9 – 10 лютого.

— Політехніка стоїть
на порозі впровадження
корпоративних стандартів. Вже ухвалено Кодекс
доброчесності викладача,
Кодекс студента. Розробляють і Кодекс працівника
управлінського персоналу.
Необхідність таких стандартів — виклик часу. Щоб
бути конкурентними —

маємо відрізнятися. Хочемо, щоб Політехніка стала
особливим університетом,
у який приходитимуть студенти, щоб здобути якісну
освіту, а працівники —
були задоволені роботою,
— зауважила тренер, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Надія Любомудрова.

На перший тренінг завітав і очільник Політехніки професор Юрій Бобало.
Звертаючись до учасників
навчання, він наголосив:
„Головне завдання службовців — служити тим людям, які до вас приходять.
Не кажу, що ви цього не
знаєте та, вважаю, що треба
час від часу нагадувати, як

будувати стосунки з відвідувачами“.
Тренінги відбуватимуться в кілька етапів і
поступово охоплять всіх
адміністративних працівників і керівників підрозділів. Проведуть навчання, в
дещо іншому форматі, і для
найвищого керівництва —
проректорів.
— Ідея та розуміння необхідності таких тренінгів
з’явилася на початку роботи групи з дебюрократизації. Серед пропозицій від
структурних підрозділів,
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інститутів, кафедр було
багато нарікань саме на
роботу адміністративного
персоналу. Провівши опитування, проаналізувавши
їх, стало зрозуміло, що ця
проблема комплексна і її
треба вирішувати в усьому
університеті, — розповіла
учасниця робочої групи,
завідувач відділу маркетингу та інноватики Олена Бобало. — Зрозуміли,
що проблеми взаємин між
відвідувачами та адміні-
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стративними працівниками — це проблема обох
сторін. Та, сподіваємося,
якщо зміниться ставлення
до відвідувачів, то, відповідно, й вони будуть по-іншому поводитися. Для нас
важливо, щоб працівники
усвідомили: ми всі — єдина команда, а задоволення
роботою визначають не
лише матеріальні речі, а й
дружня атмосфера.
Наталія ПАВЛИШИН

авторський проект

В

друге в стінах Львівської політехніки відбулася
зустріч із відомим бібліїстом, перекладачем,
доктором богословських наук Українського
Католицького Університету в Римі архимандритом
Рафаїлом Турконяком. Розмова про вагомість перекладів
святих книг українською мовою відбулася в рамках
авторського проекту мовознавця професора Ірини
Фаріон „Від книги — до мети“.

За п’ять років після першої зустрічі Рафаїл Турконяк устиг видати ще кілька важливих перекладів:
„Біблія“ (переклад із єврейських текстів), „Новий Завіт“ (міжлінійний
текст), „Словник грецької біблійної
мови“, „Мінея“ (переклад служб вечірніх усього року), „Октоїх“ (переклад служб вечірніх вісьмох гласів),
„П’ятикнижжя“ (сучасний переклад
із давньоєврейської мови), „Псалми
і Притчі“ (сучасний переклад з давньоєврейської мови).
— Українська мова жива, вона
розвивається, змінюється, тому
оптимально, щоб кожні п’ятнадцять — двадцять років виходили
нові переклади цих книг. Біблійне
товариство, зокрема і я, відійшли
від традиції дослівного перекладу,
а робимо літературний, акцентуючи передовсім на тому, щоб зберегти автентичну думку. В таких
перекладах уже вийшли „Псалми“,
„Книга Приповідок“, „П’ятикнижжя
Мойсея“ і в друці — „Пророки“. Ці
всі тексти можна знайти на сайті Бі-
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Подвижницька праця
Рафаїла Турконяка

блійного товариства. Нам важливо,
щоб якомога більше людей читали їх,
робили зауваження задля покращення видання, — наголосив бібліїст.
Наступна велика робота, над
якою працює науковець, — словники. Готує грецько-український словник класичної мови (Рафаїл Турконяк викладає грецьку мову в Національному університеті „Острозька
академія“), латинсько-український,
а ще — старослов’янсько-грецько-латинсько-український словник.
Як наголосив гість зустрічі, робить
це передовсім для того, щоб полегшити науковцям і студентам вивчення давніх мов.
Час, коли виходили друком давні
святі книги на наших землях, Рафаїл Турконяк назвав часом великих
змін: ми втратили верству князів,
а натомість почався етап творення
шкіл, академій. Люди, які здобували
освіту в закордонних університетах,
поверталися на рідні терени і поширювали європейську освіту тут. Уже
тоді видавали книги із вкрапленнями

української мови. Цей стрімкий розвиток українського книговидання,
освіти спинила імперська Росія, яка
видавала укази на нищення української мови, спалювання книг.
Зараз основним завданням науковців професор вбачає передовсім
вивчення тем, яких ніхто раніше не
досліджував. Каже, що в кожній сфері таких тем є тисячі і справжня наука лише так і твориться. Така робота
дала б можливість відновити правдиві знання про історію формування
нашої нації.
Поділився і своїм баченням, як
практикувати християнські цінності
в повсякденні:
— Просіть і дасться вам, шукайте
— і знайдете. Треба просити те, що
Бог хоче для кожного з нас. Новий
Завіт дає людині право вибору. Бог
не вказує, що робити, а дає свободу
вибору — це значно важче та більш
відповідально. І треба пам’ятати, що
в певний час доведеться відповісти
за кожен учинок.
Наталія ПАВЛИШИН
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нашого цвіту по всьому світу

З Україною в серці

З

нагоди святкування 125-річчя перших українських поселень у Канаді
та 150-річчя незалежності Канади, канадська громадська організація
O.W.L. Open World Learning оголосила конкурс для старшокласників,
студентів коледжів та студентів 1 – 3 курсу вищих навчальних закладів
України та Канади на тему „Видатні українці Канади“, аби молодь могла
отримати великий досвід спілкування з різними людьми та взяти участь у
культурному обміні. Одною з учасниць цього конкурсу стала й студентка
2-го курсу Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Катерина Кучернюк.

Канадська
українська діаспора — одна з
найчисельніших
у світі. Серед її
представників є
багато видатних
постатей. Хочу
згадати ім’я одного з них, якого, до речі,
мало знають в Україні.
Отже — Ярослав-Богдан Антонович Рудницький. Народився 1926 року
у Перемишлі, а помер 1995
року вже в Канаді, Монреалі. Це був український канадський славіст, мовознавець та фольклорист.

Сумлінно навчався та працював,
аби стати тим,
яким його нині
знають. Закінчив
Стрийську гімназію. Брав активну
участь в організації „Пласт“. Одержав ступінь магістра в університеті Яна Казимира у
Львові, а також завершив
студії славістики.
За своє життя багато
переїжджав. Був і в Німеччині, і в Чехії, і Франції та
в інших країнах. Пізніше
іммігрував до Канади. Усім
серцем вболівав за Україну.

Найбільше мене вразило те, що, де б Ярослав-Богдан Рудницький
не був, він завжди віднаходив сліди українців.
Так, наприклад, у Швеції
він знайшов документ,
згідно з яким Івана Яковича Франка було висунуто
на здобуття Нобелівської
премії.
У Канаді мовознавець
став засновником і президентом Української
Вільної Академії наук. На
теренах цієї країни він
зібрав матеріали з фольклористики та етнографії,
надрукував їх у чотирьох

томах та задокументував усі діалектні особливості мови поселенців.
Працею всього життя
Я.-Б. Рудницького став
„Етимологічний словник
української мови“. Це був
перший друкований етимологічний словник української мови, що вийшов
англійською мовою.
Я.-Б. Рудницький піклувався про рідну українську мову, захищав
мовно-культурні права
меншин. Він казав: „Одне
з найголовніших завдань
— зберігати рідну мову й
культуру в умовах нового
поселення“, а також звертався до уряду з такими
словами: „Розвиток культури будь-якої національної групи неможливий без
збереження мови, яка є виразником тієї культури“.
Катерина КУЧЕРНЮК,
студентка
другого курсу ІКНІ

in memoriam

Ігор Фловіянович Гарасимчук
Із сумом сповіщаємо,
що 4 лютого на 64 році
життя відійшов у вічність
доцент кафедри геодезії
Інституту геодезії Національного університету
„Львівська політехніка“,
кандидат технічних наук,
науковець, винахідник,
досвідчений викладач, добрий товариш і шановний
колега Ігор Фловіянович
Гарасимчук.
Народився Ігор Фловіянович 8 квітня 1953 р.
в с. Білки Лановецького
району Тернопільської
області. Після закінчення
середньої школи в м. Бережани вступив на геодезичний факультет Львів-

ського політехнічного
інституту, який закінчив
у 1976 р. за спеціальністю інженер-астрономогеодезист. По закінченні
інституту працював інженером у Житомирській
геодезичній експедиції. Згодом повернувся у
Львівську політехніку,
де пропрацював усе своє
життя — спочатку науковим співробітником
ГНДЛ-18, а з 1 лютого
1995 р. — на посаді викладача кафедри геодезії.
7 листопада 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Розробка
оперативного методу визначення об’ємів ґрунту“

(науковий керівник —
проф. І.С.Тревого).
Основний напрямок
його наукової діяльності „Дослідження впливу
вертикальної рефракції
та її врахування в астрономо-геодезичних вимірюваннях“. Ігор Фловіянович автор 23 наукових
та 21 методичних праць, 1
навчального посібника, 2
патентів на винахід.
За активну наукову і
педагогічну діяльність у
2001 р. Ігоря Фловіяновича Гарасимчука нагороджено Почесною грамотою Державної служби
геодезії, картографії і кадастру.

Колектив кафедри геодезії, працівники і студенти Інституту геодезії
розділяють біль втрати
та висловлюють глибоке
співчуття родині та друзям покійного. Пам’ять
про Ігоря Фловіяновича
назавжди залишиться в
наших серцях.
Колектив кафедри
геодезії ІГДГ
Львівської політехніки
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презентація

Фронтові бої на мистецьких полотнах

Я

кщо хочете знати, в кого в Політехніці найцікавіші практичні заняття —
йдіть до студентів кафедри соціальних комунікацій та інформаційної
діяльності ІГСН. Їхні пари часто перетворюються на справжні дійства.
Так, 6 лютого вони в межах практичного заняття на тему „Організація
виставок художніх творів сучасного образотворчого мистецтва“
презентували виставку робіт бійця 46 батальйону спецпризначення
„Донбас-Україна“, випускника Інституту геодезії Політехніки Павла
Кулика (позивний — „Барклай“).
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Деякі роботи цього воїна активісти
зі СКІД вже демонстрували 6 грудня у
волонтерському кафе
„Штаб“, за підтримки
волонтерської організації „Рабів до раю
не пускають“, та 13
грудня — в рамках
благодійного ярмарку „Вклоняємось
доземно українському солдату“, який
проходив у грудні в
Студентській науково-технічній бібліотеці.
На кафедрі СКІД опікуються творчістю бійця
„Барклая“, збирають волонтерську допомогу
українським воїнам. Бо
переконані — лише разом,
спільними зусиллями здобудемо перемогу.
Творчістю Павла Кулика зацікавився журналіст
радіо Франції Себастьян
Гоберт, який завітав на
цю студентську виставку, щоб поспілкуватися з

молоддю, поговорити з
батьком воїна, який також
був присутній, а після —
вирушити в найгарячіші
точки України, щоб зустрітися з бійцем, який поміж
боями встигає творити.
„Барклай“ навіть виробив
власний художній стиль —
фронт-лайн. Його роботи
особливо емоційні, він виливає свої переживання на
папір, часто навіть не знаючи, що з цього вималюється, які образи, постаті.

Роздумами про
свою творчість Павло Кулик поділився
з присутніми через
лист, який зачитали
студенти:
„На межі життя
та смерті я зрозумів: хочу малювати.
Нехай я цьому ніколи не вчився, нехай
у мене це виходило
непрофесійно і більшість людей просто
сміялася над моїми
картинами, однак я
цього настільки сильно хотів, що, стоячи перед обличчям неминучого, я брав
пензель, фарби і творив. І
це було настільки легко,
що я навіть не зауважував
— причиною цієї легкості
було усвідомлення того
факту, що в будь-який
момент я можу померти.
Оскільки я тут — на війні, де до людей дуже часто
приходить у гості Бог: до
когось із келихом смерті,
втамовуючи нею біль ві-

дірваних кінцівок, чи вивернутих із черевної порожнини на зовні кишок, а
до когось із прозрінням (як
от до мене), що життя, насправді, нічого не варте —
варте лише те, що залишається після нього. І досить
часто після нього у хлопців
залишалися лише дрібнички, якими вони набивали
свої кишені: пару купюр,
телефон, запальничка та в
зім’ятій пачці остання цигарка, яку вони намагалися
не палити, приховуючи її
від інших собі на потім. А
інколи гранати розривали
й те, що було у кишенях. І
тоді нічого не залишалося, крім порожнечі, тишу
якої прорізав крик матері,
що дізнавалася про смерть
свого сина чи крик дружини, що хапалася за живіт,
в якому билося малесеньке серце. Саме через це я
починав жадібно вбирати
в себе поглядом всі відкинуті раніше тонкощі навколишнього світу: ті непомітні лінії, які надавали
настрою предметам, ті відтінки, що робили кольори
холодними або теплими. І
все це відразу переносив
на полотно. А полотно
вбирало в себе нові та нові
лінії — лінії фронту“.
Наталія ПАВЛИШИН
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молодіжна організація

„ФРІ+“ — меж для діяльності не існує
Е
фективно, динамічно і корисно — так провадять свою діяльність активісти
громадської організації „Фундація регіональних ініціатив Плюс“ („ФРІ“).
Коло зацікавлень та зацікавлених цією спільнотою молодих та енергійних
людей невпинно зростає. Зараз організація працює вже у восьми напрямах,
охоплюючи зокрема освітню, міжнародну, благодійницьку, правову,
мистецьку та інші сфери.

— Зараз до нашого
осередку входить вісімдесят учасників та сорок рекрутів, які ще проходять
випробування для того,
щоб долучитися до нашої
команди. Ми запровадили
трирівневий вступ у „ФРІ
Plus“: передовсім новачки
мусять долучитися до реалізації трьох проектів чи
втілити в життя один власний; друге випробування
— пройти тест на знання
статуту, за яким працює
організація, і третій етап
— співбесіда. Такий відбір має подвійну користь:
ті, що хочуть працювати з
„ФРІ Plus“, одразу можуть
зрозуміти, з чим матимуть справу, які вимоги, а
ми маємо змогу відбирати
найдієвіших претендентів, — наголосив очільник ВМГО „ФРІ Plus“ четвертокурсник Інституту
комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології
Володимир Соколовський.
Вже від початку року
„фрішники“ встигли організувати і провести багато цікавого. Нещодавно
зібрали на великий зимовий табір Psychology Skills
Camp у карпатському селі
Яворів на Івано-Франківщині сорок учасників зі
всієї України. Впродовж
чотирьох днів проводили різні тренінги на тему
психології, допомагали
визначатися з цілями та
навчали працювати в команді.
— У нашій практиці
це був перший зимовий
табір, бо раніше завжди
проводили лише влітку.
Тож для нас, організаторів, було цікаво отримати

такий досвід. Заплановане
таборування вимагало додаткових умов: враховувати фізичну підготовку
учасників, оскільки до місця дислокації треба було
пройти певну відстань;
холодну і засніжену погоду. Та все вдалося і учасники були дуже задоволені.
Загалом зголосилося аж
380 охочих, та ми мусили
відібрати лише 40 учасників. Основним критерієм
відбору була мотивація
та стосунок до психології, щоб люди мали зацікавлення дізнатися щось
нове, а не просто поїхати
в Карпати, — зазначив Володимир.
А з 20 до 24 лютого активісти „ФРІ Plus“ уже
вп’яте кличуть усіх на всеукраїнську акцію донорства крові — „Допомогти
може кожен“. За два роки
проекту до акцій організації долучилися 1600 донорів. Як наголосив Володимир, якщо ще врахувати,
що одна здача крові може
врятувати три життя, то
стає зрозумілим справжній
масштаб акції.
Нещодавно Володимир
Соколовський як голова
організації брав участь у
міжнародному освітньому проекті Study tours to
Poland у Польщі. З 4 до
11 лютого він побував у
Вроцлаві та Варшаві на
спеціальній зустрічі лідерів громадських організацій з України, Білорусі,
Молдови та Росії задля
налагодження тіснішої
співпраці та розвитку лідерських якостей.
— Ця зустріч передовсім була націлена на те,

щоб молодь налагодила
співпрацю, в спілкуванні
позбулася стереотипів і,
звичайно, дізналася про
нові можливості для розвитку організацій на прикладі роботи в Польщі.
Минулого року в рамках
цього проекту я вже їздив
до Любліна. Нам розповідали як розвивається
місто, ознайомлювали з
напрацьованою системою
самоврядування, видачею коштів для громадських організацій, демонстрували як ефективно
співпрацюють громадські
організації з бізнесом.
І це справді був цікавий
досвід. Особливо корисними ці знання стали,
коли невдовзі й у Львові
почала працювати схожа
система громадського бюджетування, коли кожен
має можливість написати
власний соціальний проект задля вирішення тієї
чи іншої проблеми в місті,
подати його на розгляд
міськради та після затвердження, за рахунок міського бюджету, реалізувати
його. Я теж подавав свій
проект створення молодіжного центру у Львові,
де могла б комунікувати
молодь усього міста, громадські організації. Хоча
його й не обрали для реалізації, я здобув цікавий
досвід, зрозумів, що варто
вдосконалити в цьому задумі, аби колись реалізувати, — поділився думками
мій співрозмовник.
Продовжують свою
діяльність активісти і в
освітній сфері. Впродовж
усього березня „ФРІ Plus“
для тих, хто перекона-

ний, що навчатися треба
завжди і всюди, готуються проводити цілий місяць заходи щодо неформальної освіти на різні
теми: визначення цілей,
досягнення їх, розвиток
потенціалу, лідерства та
комунікацій, конфліктний
менеджмент, громадська
діяльність.
Окремо осередок співпрацює з молодіжною контактною групою, створеною за підтримки ОБСЄ.
— Працюємо над проектом Ukrainian bridge,
який має на меті перезнайомити між собою якомога більше молоді, щоб
могли спілкуватися, їздити один до одного в гості. Так зміцнюємо зв’язки
між областями України.
Днями поїдемо в місто
Покровськ на Донеччині,
де відбуватиметься Східний освітній форум, що
стане місцем зустрічі 250
фахівців у сфері освіти і
науки, народних депутатів, урядовців, представників влади різного рівня.
Вони обговорять реформи
освіти, програми підтримки талановитої молоді та
педагогів, інноваційних
шляхів розвитку східних
областей, — додав Володимир.
Наталія ПАВЛИШИН
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святкове дійство

Політехніки попрощалися з колядою

М

инулої середи актова зала головного корпусу Львівської
політехніки повнилася колядками, щедрівками й
віншуваннями. Слухачів зібралося чимало й, мабуть, ніхто з
присутніх не пошкодував, що наприкінці дня завітав сюди, щоб
ще раз відчути магічний дух Різдва і таїнство народження Христа.
на сході й заході. Коляда сильна тим,
що прославляє дитя Боже, яке прийшло будувати людське щастя й любов в Україні.
— Її відгомін лунатиме цілий рік
і передасть естафету наступному
року. Хотів би, щоб ви пам’ятали,
що завдяки музиці й співу минають
різні незгоди, — підсумував отець.
Ведучі „Прощання з колядою“ Василь Філяс й Анастасія Сороката нагадали слухачам про те, що колядки
існували з давніх-давен. Відмінності
були в обрядовості: на сході країни
колядники ходили з різдвяною зіркою, а на заході — з ляльковим або
живим вертепом.
Першою виступила народна хорова капела „Гаудеамус“. Художнє читання Вікторії Кіндзерської
знайшло продовження у творі „У не-

Наталя ЯЦЕНКО

| Світлина Наталі Яценко

ХVIII Всеукраїнський різдвяний
фестиваль „Велика коляда“ закарпатська, в якому цьогоріч, як і в попередні роки, брали участь колективи
Народного дому „Просвіта“, давно
завершився. Але не всі могли прийти
до Храму Пресвятої Євхаристії, щоб
послухати їх. Крім того, святковий
настрій ще до Стрітення витає посеред нас і хочеться поділитися різдвяною радістю з ближніми пісенно.
Тож 8 лютого університет надав таку
нагоду „Гаудеамусу“, „Аколаді“, „Заспіву“ й „Орфею“.
Співочій частині прощання з
колядою передувало мудре й проникливе вітання від капелана Львівської політехніки Юрія Остапюка.
Він звернув увагу всіх на те, що коляда є символом єднання українського
народу, а також, зокрема, студентів

ділю рано“. Колектив виконав, крім
цього, „Різдвяну ніч“, „Снігову колядку“, „Щедрик“, „Щедрий вечір“,
„Ой, коляда, колядниця“.
Народний ансамбль бандуристок
„Заспів“ не брав участі у „Великій
коляді“. На прощанні ж з колядою
дівчата внесли свою святкову ноту,
приправлену радісним дзеньканням
дзвоників — заспівали „У Вифлеємі
днесь Марія“ й „Веселі дзвоники“.
Окрім „Ой, на Йордані“ та „Та в зеленім ліску“, народний камерний ансамбль „Аколада“ защедрував і виконав дві закарпатські колядки — „Ішла
звізда“ та „Стала нам ся новина“.
Завершив „Прощання з колядою“
народний чоловічий хор „Орфей“.
Його виступ був щедрим на віншування й колядки — він запропонував
присутнім вісім творів, серед яких
— „Спи, Ісусе, спи“, „Дзвони дзвонять“, „Слава во вишніх“. Останнім
величним акордом стала, за висловом Франка, перлина колядок „Бог
предвічний народився“.

коротко

З 23 лютого в Україні вперше розпочнуть покази найкращих сучасних
короткометражок, знятих у жанрі
наукової фантастики. Десять картин,
які ввійшли до української програми,
було відібрано з понад 500 фантастичних стрічок із 19 країн світу. Крім Львова, фільми покажуть у багатьох інших,
великих і менших, містах, зокрема
в Одесі, Києві, Харкові, Чернівцях.
До програми фестивалю BEST SCI FI
ввійшли фільми зі США, Іспанії, Франції, Ізраїлю та Хорватії. Крім України,
покази відбудуться і в інших країнах.

Львівська мерія підтримала заснування премії міста літератури
ЮНЕСКО для письменників. Буде
три премії по 150 тис. грн. та окрема
премія читацьких симпатій — 50
тис. грн. Щороку для визначення
лауреатів у трьох номінаціях формуватимуть журі, до якого входитимуть експерти в галузі літератури,
освіти, журналістики та культурного
менеджменту. Премію читацьких
симпатій вручатимуть за результатами онлайн-голосування читачів.
Присуджувати премію будуть щороку
в грудні авторам за вперше опублі-

кований твір українською мовою в
попередньому календарному році.
Номінувати письменника на отримання премії можуть ГО, видавництва, бібліотеки або сам автор.
У Національному музеї у Львові
ім. А. Шептицького відкрито виставку малярства Ігоря Шумського. Ігор Шумський — живописець і
педагог, який працює у жанрі рисунку, станкового та монументального
живопису. Представлено на виставці
роботи з циклів „Околиці“, „Моноліти“, „Спогади“, „Файне місто“ та інші.
За матеріалами інформагенцій
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виставка

Вілла Тугендгат „завітала“до Львова
Д
о 17 лютого у Львівському палаці мистецтв триває виставка
„Вілла Тугендгат“, що стала можливою зокрема й завдяки
представникам ІАРХ Львівської політехніки.
Уявіть собі, як переступаєте поріг
свого дому — такого, про який мріяли. Та ні — про який навіть і не мріяли! Він спроектований одним із найвідоміших архітекторів вашого часу.
Оснащений найновішими технічними й технологічними новинками. Із
продуманим до дрібниць дизайном,
що робить простір унікальним, комфортним і вільним… Що відчуваєте?
Можливо, щось схоже на те, що відчувало подружжя Тугендгат у своїй
сімейній віллі, котра стала одним із
найвідоміших зразків модерністичної архітектури.
Львів — 22-ге місто, куди привезли пересувну виставку „Вілла Тугендгат“ — стенди з фото та текстовим
супроводом, а також документальні
кінофільми. Крім поважних гостей
(делегація із Брна, головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, голова ЛОО НСАУ Олесь Ярема та ін.),
на відкриття виставки прийшли викладачі, студенти, випускники ІАРХ.
Доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Політехніки Богдан Гой, який модерував відкриття
виставки, розповідає:
— Ідею про мандрівну виставку, присвячену історії й сучасності
унікальної пам’ятки модернізму,
спершу донесли до вузького кола, і
саме директор ІАРХ Богдан Черкес
виступив з ініціативою організувати
приїзд виставки до Львова. До організації долучились місцева Спілка
архітекторів, Львівська міськрада, а
також Генеральне консульство Чехії
у Львові, Магістрат міста Брна і Музей „Вілла Тугендгат“, захід підтримала й ЛОДА. З-поміж різних варіан-

тів для акції обрали Палац мистецтв
— як будівлю, де чи не найкраще
може розкритися модерністичний
об’єкт. Важливо було донести до
потенційних споживачів розуміння
значення виставки: можливо, не всі
знають про вагомість цього архітектурного об’єкта, і, зрештою, не так
часто є експозиції, присвячені одній
будівлі.
Великий інтерес до вілли фахівці пов’язують передовсім з іменем
автора її проекту — німецького архітектора Людвіґа Міс ван дер Рое,
який очолював знамениту школу
„Баугаус“, створив форму скляної
„універсальної“ будівлі і низку хмародерів (зокрема у Чикаго) та визначив філософію міської архітектури
ХХ ст. Вілла у Брно — це замовлення підприємців Фріца й Грети Тугендгат. Будівлю спорудили в 1929
– 1930 рр. — на схилі пагорба з чудовим виглядом на місто. Вілла мала
три поверхи. Всередині було просторо, вільно, світло (великі скляні вікна) — саме цього прагнули Тугендгати. Елементи з екзотичних матеріалів (каміння, деревини, привезених
із далеких світів), як і ексклюзивні
функціональні меблі (за проектом
Міс ван дер Рое) додавали стриманої вишуканості. У будинку були
встановлені нові на той час системи
опалення, вентиляції, сигналізації,
під час його спорудження вперше в
архітектурній практиці застосували
сталеву несучу конструкцію з тонких
стовпців із хрестоподібним перетином. Ззовні віллу оточували озерце, сад, багато зелені. Будівля була
ультрамодною і дуже дорогою.

Із зростанням нацистської загрози, Тугендгати, що мали єврейське
коріння, емігрували. Під час Другої
світової війни у їхній віллі розташовувалось гестапо, після — школа танцю і реабілітаційний центр. У 1963-му
вілла була визнана пам’яткою культури, у першій половині 1980-х там
проводили відновлювальні й реконструкційні роботи. У 1995 році її було
оголошено національною пам’яткою
культури, а у 2001-му — об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Власне, у
2000-х провели низку тривалих дослідницьких й аналітичних, а в 2010
– 2012-их рр. — санаційних і реставраційних робіт. Вдалося максимально наблизити вигляд вілли до оригінального, завдяки 100-відсотковій
підтримці європейських фондів. Весь
процес відновлення вілли (цілісності
будівлі й інтер’єрів) був складним і дороговартісним: матеріали замовляли
й транспортували з різних країн, дотримувались оригінальних рецептур
виготовлення матеріалів тощо.
У Львові теж достатньо пам’яток
модернізму і персоналій, які заслуговують уваги, але належної уваги і
любові до них, розуміння значення
цього пласту культури в нас, на жаль,
ще нема. Можемо повчитися цього у
чеських колег, представників європейської спільноти: скільки зусиль і
часу (7 років досліджень і 2 роки реалізації!) приділено одному об’єкту,
— зазначає Б. Гой.
Нині вілла Тугендгат — у власності міста. З 2012-го доступна для
громадськості: там відбуваються екскурсії, мистецькі, освітні акції тощо.
Щороку об’єкт, за словами директорки музею „Вілла Тугендгат“ Івети
Черної, відвідує приблизно 35 тис.
осіб. Він настільки популярний, що
квитки викуплені аж до червня! Побачити витвір видатного Міс ван дер
Рое приїжджають із різних країн і
континентів, зокрема з Німеччини
та США. Генеральний консул Чехії у
Львові Павел Пешек запросив у Брно
й українців, зазначивши: виставка
підтверджує, що найцікавіше у Чехії
— не тільки у Празі й Карлових Варах. Тим часом виставку, присвячену
віллі Тугендгат, планують також повезти до Києва, Івано-Франківська і
Харкова.
Ірина ШУТКА
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Алматинські здобутки наших студентів

8

лютого добігла кінця XXVIII Всесвітня зимова універсіада-2017.
Українська команда повернулася з Алмати додому з дев’ятьма
медалями — у скарбничці наших спортсменів дві золоті, три срібні
й чотири бронзові нагороди.

Найбільше — по вісім —
представників до команди
делегували такі виші, як Національний університет фізичного виховання і спорту України, Львівський державний
університет фізичної культури
та Харківська державна академія фізичної культури. Але на
спортивних аренах змагалися, крім цього, студенти Чернігівського національного
педагогічного університету
ім. Т. Г. Шевченка, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Сумського
державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Тернопільського національного економічного
університету, Ужгородського національного університету та Сумського
державного університету. Загалом
Україну представляв 61 спортсмен у
таких видах спорту, як біатлон, лижні гонки, сноуборд, гірськолижний
спорт, фігурне катання, стрибки на
лижах з трампліну, шорт-трек, лижний фрістайл, лижне двоборство,
ковзанярський спорт.
Двогодинне відкриття Універсіади організатори зробили дуже видовищним, феєричним. Його значну
частину зайняв традиційний парад
57 команд-учасниць під запальні
композиції казахських діджеїв. Делегації команд Китаю, Росії, США та
Канади були найчисельніші. Українська офіційна студентська спортивна

спортогляд
Наприкінці січня в Запоріжжі
відбувся чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, в якому
спортсменка з Політехніки здобула
перше місце. Чемпіонкою з бігу на
2000 м з перешкодами стала студентка Інституту адміністрування та післядипломної освіти Оксана Райта.
Результат переможниці — 6.46,08
хвилин.
У „Видавництві Старого Лева“
вийшла книга Дениса Мандзюка

делегація на чолі з Вадимом Стеценком на параді відзначилася яскравою
формою, яку розробила і виготовила
миколаївська компанія MAYNER. Закривали парад на правах господарів
казахські спортсмени, прапор країни
ніс лижник Даулет Рахімбаєв. Трансляцію дивилися майже у 80 країнах
світу, загальна аудиторія становила
приблизно мільярд глядачів.
Перші медалі Україні принесли
наші сноубордисти. Вони здобули
відразу дві нагороди — срібну й
бронзову. Вихованка ЛДУФК майстер спорту міжнародного класу
Аннамарі Данча фінішувала другою,
а студент Харківської державної
академії фізичної культури і спорту Олександр Белінський — третім.
До них додалася „бронза“ біатлоністки Надії Белкіної в жіночій індивідуальній гонці на дистанції 15
кілометрів. Згодом ця студентка
Національного університету фі-

„Копаний м’яч. Коротка iсторiя
украïнського футболу в Галичинi
1909 – 1944“. Документально зафіксовану історію матчів і долю популярних у міжвоєнні роки футболістів, авторські версії й оцінки тодішніх футбольних подій та інтриг
— все це знайдете у виданні. Книгу
написано на основі газетних публікацій і архівних документів, вона
пересипана колоритними цитатами
очевидців і автентичними фотографіями, більшість з яких опубліковано вперше.

зичного виховання і спорту України
фінішувала першою в жіночій гонці-переслідуванні на 10 кілометрів:
вона виграла з результатом 39,6:32,
залишивши позаду двох суперниць із Росії.
У жіночій спринтерській
гонці на 7,5 кілометра і гонці
з масовим стартом на 12,5 кілометра студентка Національного університету державної
податкової служби України
майстер спорту міжнародного класу Яна Бондар здобула
срібну медаль. У напруженій
боротьбі вона обидва рази поступилася господарці Універсіади Галині Вишневській.
Особливим було „золото“
фігуристів Максима Нікітіна й Олександри Назарової — пара блискуче
відтанцювала на льоду свою програму й суттєво випередила у балах
своїх суперників.
У підсумку, на рахунку наших
студентів-спортсменів дев’ять медалей. У неофіційному командному
заліку збірна України — десята, за
кількістю медалей — сьома. До порівняння, на минулій зимовій Універсіаді Україна здобула 5 нагород
— 2 „золота“, 1 „срібло“ і 2 „бронзи“.
Найбільше медалей здобули ж представники Росії (71), Казахстану (36),
Японії (28), Республіки Корея (21),
Польщі (12) та Китаю (10).
Алмата передала естефету російському Красноярську-2019, де відбуватиметься наступна Універсіада.
Українські студенти тим часом готуватимуться до Універсіади літньої
в місті Тайбей (провінція Тайвань,
КНР).

У Парку культури і відпочинку
ім. Богдана Хмельницького у Львові реконструюють споруди стадіону
„Юність“. Заплановано оновлення
трибун стадіону — буде встановлено
360 місць для сидіння та 120 для стояння. Трибуни обладнають кріслами
зі спеціальним антивандальним покриттям. Також передбачено оснащення для їх накриття від дощу та
сонця.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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наш календар
21 лютого — Міжнародний день
рідної мови.

У Національному університеті „Львівська політехніка“ відбудеться
„Noosphere StudTechFest“ на базі Lviv Tech StartUp School.

„Noosphere StudTechFest“

Пам’ятні дати
16.02.1813 — народився Семен Гулак-Артемовський, визначний
український композитор, автор
опери „Запорожець за Дунаєм“.
16.02.1918 — проголошення самостійності Кубані.
16.02.1968 — помер поет-есеїст
Євген Маланюк.
17.02.1664 — поляки під Новгородом-Сiверським розстріляли полковника Івана Богуна.
17.02.1892 — народився Йосип
Коберницький-Слiпий, кардинал
i Патріарх Помісної УГКЦ.
17.02.1908 — народився Олекса
Влизько, український поет.
17.02.1970 — помер Андрій Малишко, відомий український поет.
18.02.1852 — народився Віктор Матюк, український композитор, теоретик музики.
18.02.1956 — народилася Софія
Русова, талановитий педагог-просвiтитель, видатна постать українського національного руху.
19.02.1907 — помер Михайло Чалий, український письменник i
педагог, перший біограф Тараса
Шевченка.
19.02.1992 — Верховна Рада України затвердила тризуб Малим гербом України.
20.02.1054 — помер Ярослав Мудрий, великий князь Київської
Руси, видатний політичний діяч,
просвітитель.
20.02.1651 — загинув у бою брацлавський полковник Данило Нечай, герой національно-визвольної війни 1648 – 1654 років.
20.02.1888 — народився Василь Барвінський, український композитор.
20.02.1889 — народився Левко Ревуцький, український композитор.
20.02.1905 — народився Улас Самчук, видатний український письменник.
21.02.1942 — у Києві німецькі окупанти розстріляли Олену Телiгу,
українську письменницю.
21.02.2007 — помер Юрій Рудавський, ректор Львівської політехніки (1991 – 2007).
22.02.1857 — народився Генріх-Рудольф Герц, німецький фізик, один
із засновників електродинаміки.

З метою популяризації інженерних професій та залучення однодумців серед студентської молоді
та молодих учених університету до
створення глобальних інженерних
рішень та інноваційної продукції захід відбудеться на базі Lviv
Tech StartUp School за участі представників інжинірингової школи
„Noosphere“ — інноваційного науково-інвестиційного проекту, од-

ного із провідних бізнес-акселераторів України.
Запрошуємо креативних та активних студентів, магістрантів, аспірантів, молодих учених, викладачів та всіх ініціативних працівників
університету, які прагнуть наукових
здобутків. Чекаємо вас 22 лютого
2017 року в актовій залі головного
корпусу Львівської політехніки.
Початок — об 11.00.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення:
•	комерційного характеру: до 30 слів —
70,00 грн.; від 30 до 60 слів — 140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;

• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33.
E-mail: info@polynet.lviv.ua, audytoriya@gmail.com

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

Примітка: непряма реклама, ювілейні та інші статті на замовлення —
50% від тарифів.

На обкладинці

(остання сторінка, повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення
Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.

Система знижок

За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
17 лютого — „Жізель“ (балет). 18.00.
18 лютого — „Страшний двір“ (опера). 18.00.
19 лютого — „Травіата“ (опера). 18.00.

Національний академічний український
драматичний театр ім. М. Заньковецької
17 лютого — „Сватання на Гончарівці“. 17.00.
18 лютого — „Безодня“. 18.00.
19 лютого — „Украдене щастя“. 18.00.
21 лютого — „Різдвяна ніч“. 18.00.
22 лютого — „Голий король“. 18.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
17 лютого — „Так казав Заратустра“. 19.00.
18 лютого — „Формули екстази“. 19.00.
19 лютого — „Благодарний Еродій“. 19.00.
22 лютого — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський академічний театр „Воскресіння“
18, 19 лютого — „Ніч для жінок“. 18.00.

Перший театр

17 лютого — „Dogs“. 14.00.
18 лютого — „Троє поросят“. 12.00.
19 лютого — „Маленька Баба-Яга“. 12.00, 15.00.
21 лютого — „Ромео і Джульєтта“. 15.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
диплом ЛВ № 004849, виданий Державним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Бойка Віталія Олександровича;
залікову книжку № 16100048, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кухарук Дарії Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Польної Мар’яни Василівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Микитина Михайла Євгеновича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Дуди Петра Івановича;
студентський квиток ВК № 10317610, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пенчук Марії Володимирівни;
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