
освітній студентський тижневик #11 [2971]  6 — 12 квітня 2017освітній студентський тижневик

За тиждень – Великдень!



ч. 11 [2971]
 6 — 12 квітня 20172 ВАША ДУМКА

Для чого в Політехніці провадять                          
Наукові фестини?

Роман Корж, проректор 
із науково-педагогічної 
роботи:

„Це можливість 
зацікавити 
потенційних 
абітурієнтів“
Наукові фестини — це до-
бра можливість представи-

ти Львівську політехніку і її здобутки для су-
спільства загалом. Щоб кожен, хто прийде до 
нас, знав, що можемо запропонувати студен-
там. Ще один важливий чинник — інформу-
вання майбутніх абітурієнтів, щоб діти знали, 
куди вони йдуть навчатися, що можуть здобу-
ти. Вони зможуть поспілкуватися з директо-
рами інститутів, побачити напрацювання, 
поговорити зі студентами. Таким чином ми 
залучаємо майбутніх студентів до Львівської 
політехніки. Зустрічаючись із керівниками 
районних управлінь освіти, бачив чимале за-
цікавлення нашим заходом. Тож цьогоріч очі-
куємо, що до нас прийдуть не лише львів’яни, 
а також приїде чимало гостей з області.  

Олександр Николяк, 
студент четвертого курсу 
Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних 
технологій, голова Колегії 
студентів Львівської 
політехніки:

„Це можливість 
відкрити науку             
з цікавого боку“

Наукові фестини — це дуже крутий спосіб 
залучити студентів до науки. Бо всі звикли, 
що це нудно: сидиш, учиш щось із підруч-
ників чи в кращому разі робиш якісь дослі-
ди на старих приладах. А коли наука йде як 
щось пізнавальне, на паралелях розваг, то 
всі бачать, що це може бути цікаво. У нас 
не так багато студентів займаються наукою, 
бо це доволі складно і в наш час невигід-
но. Тому, гадаю, що такі фестини можуть 
викликати в них інтерес. Є інститути, які 
підходять до цього фестивалю з повною 
віддачею: провадять різні квести, анкету-
вання, майстер-класи. І це справді сприяє 
їхній популярності.

Олена Бобало, керівник відділу 
маркетингу та інноватики 
науково-дослідної частини:

„Інститути мають 
можливість 
продемонструвати все 
найкраще“
Передовсім кожен інститут мав 
би бути зацікавлений максималь-
но показати свої можливості перед потенційними 
абітурієнтами. Це якраз те місце, де збереться їхня 
цільова аудиторія. Поміж інститутами завжди до-
волі висока конкуренція в залученні тих, хто вже 
зі школи прагне до знань, бо це в майбутньому іде-
альні студенти. Я на місці директорів інститутів 
зробила б все, щоб створити таке підґрунтя, аби в 
майбутньому вступники обрали саме їхній інститут, 
спеціальність чи напрям. Усе залежить від фантазії 
представників інститутів: наскільки грамотно спра-
цює Рада молодих вчених того чи іншого інституту, 
чим зуміють привернути увагу саме до себе. Цього 
року ми запроваджуємо конкурс на кращі заходи. 
Тож той інститут, який буде найцікавіше представ-
лено, отримає нагороду. 

Роман Небесний, докторант 
кафедри технології органічних 
продуктів ІХХТ, голова наукового 
Товариства студентів, аспірантів і 
молодих вчених Інституту хімії та 
хімічних технологій:

„Щороку можна 
представити свіжий 
науковий „репертуар“
Більше, ніж упевнений, що це потрібно для Львівської 
політехніки як для вишу і для самих працівників, бо 
вони можуть презентувати свої розробки, рекламува-
ти власну діяльність і залучати молодь. І, звичайно, 
це потрібно студентам, молоді, дітям, у яких форму-
ється світогляд та бачення того, ким хочуть стати в 
майбутньому. І саме відкриття Політехніки через На-
укові фестини допоможе їм зорієнтуватися у виборі. 
Щороку змінюється формат фестивалю, глядацька ау-
диторія та й наукові процеси пришвидшуються, тому 
завжди можна придумати якісь цікавинки і представи-
ти свіжий науковий „репертуар“. У нашому інституті 
підготування до фестивалю завжди цікаве, бо є багато 
ініціативної молоді, а старше покоління підтримує 
всі її ідеї та починання.

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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з головної зали

Львівська політехніка — бренд                  
та імідж України
На черговому засіданні Вченої ради університету, яке відбулося 

28 березня, ішлося про стан і перспективи розвитку Інституту 
права та психології, виконання програми інформатизації 
діяльності й наукові видання Львівської політехніки. З усіх питань 
прийнято відповідні ухвали.

Нагороди та дипломи

Засідання розпочали із вручення 
нагород і дипломів. Указом Пре-
зидента України  почесне звання 
„Заслужений працівник фізичної 
культури України“ надано старшо-
му викладачеві кафедри фізичного 

виховання Оксані Заліско. Почесні 
грамоти Кабінету міністрів Украї-
ни отримали завідувачі кафедр: 
прикладної математики — Петро 
Костробій, будівельного виробни-
цтва — Мирослав Саницький, теорії 
та філософії права — Степан Слив-
ка, професор кафедри української 

мови Ірина Фаріон та доцент 
кафедри цивільної безпеки 
Володимир Гончарук. Вруча-
ючи грамоти разом із прорек-
тором Львівської політехніки 
професором Юрієм Бобалом, 
голова ЛОДА Олег Синютка 
відзначив, що Львівська по-
літехніка — це вже бренд та 
імідж не лише Львівщини, а й 
України. 

Комітет з питань європей-
ської інтеграції Верховної 
Ради України надіслав листа, 
у якому йдеться про те, що 
директор ІНЕМ професор 

Олег Кузьмін, завідувач кафедри 
зовнішньоекономічної та митної 
діяльності професор Ольга Мельник 
та доцент цієї ж кафедри Володимир 
Жежуха є розробниками (у складі ав-
торського колективу) Проекту Зако-
ну України „Про внесення змін до 
Закону України „Про транскордонне 
співробітництво“, який зареєстрова-
но 12 лютого цього року. 

Ректор вручив грамоти і дипломи 
переможцям II туру Всеукраїнських 
олімпіад, конкурсів студентських 
наукових праць, наукових конкур-
сів та їхнім науковим керівникам. 
Міжнародні сертифікати „Пірсон 
Тест оф Інгліш“ отримали доцент 
кафедри дизайну та основ архітекту-
ри Сергій Мільчевич, студент ІНЕМ 
Арсен Коваль й учениця 11 класу 
школи № 81 Ірина Сомик. За резуль-
татами 2016 року доцент кафедри 
менеджменту персоналу та адміні-
стрування ІНЕМ Людмила Мороз 
отримала статус „Краща стаття 
року“. Юрій Ярославович вручив 
їй дипломи за друге і третє місця, 
відповідно до Європейсько-Азіат-
ської та Національної першості.                                         

кадрові зміни

У Політехніці — новий 
проректор
Відтепер посаду проректора з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків обіймає Олег Матвійків, оскільки його попередник 
Юрій Рашкевич склав повноваження.

Олег Матвійків — 
професор кафедри сис-
тем автоматизованого 
проектування ІКНІ, ви-
пускник радіотехнічного 
факультету Львівської 
політехніки 1989 року. 
Працював інженером НДІ 
ТТ „Електрон“, закінчив 
аспірантуру Санкт-Пе-
тербурзького електро-
технічного університету. 

На кафедрі САПР працює 
від 1994 року. Має дос-
від роботи програміста 
німецької фірми Allied 
Media Production GmBH 
(м. Ерфурт). Вільно роз-
мовляє англійською. 
Співпрацює з польськими 
науковцями, має досвід у 
написанні багатьох між-
народних проектів, три з 
яких виграв.

Юрій Рашкевич обій-
мав посаду проректора 
майже 26 років. За цей час 
чудово налагодив робо-
ту університету на між-
народному рівні. Львів-
ська політехніка активно 
бере участь у багатьох 
проектах та програмах, 
студенти навчаються за 
грантовими програмами 
та програмами подвійних 

дипломів тощо. Передаю-
чи повноваження своєму 
наступникові, він доклад-
но розповів про роботу 
кожного підрозділу, який 
у підпорядкуванні прорек-
тора, завдання і потенціал 
кожного працівника.

Ірина МАРТИН
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колективний договір

Про підсумки, завдання, довибори              
і нові табори 
У Львівській політехніці відбулася конференція трудового колективу. 

Її учасники проаналізували дію Колективного договору за попередні 
роки і проголосували за новий документ на найближчі два роки. Також 
обговорили інші важливі питання.   

Довибори до 
Вченої ради

Засідання почалося з об-
рання  нових членів Вченої 
ради, яких рекомендува-
ли на засіданнях кафедр, а 
їхні кандидатури підтри-
мали на інститутських збо-
рах. Ними стали завідувачі 
кафедр: КГМ — Ростислав 
Сосса, ХТНР — Зеновій 
Знак, ФКХ — Валентин 
Сергеєв, ОМП — Ігор Дем-
ків, ТРР — Мирослав Кісе-
личник, ТУ — Павло Ільчук.  

Як виконували  
Колективний 
договір торік

Колективний договір у 
Львівській політехніці мав 
би завершитися 2015 року, 
однак через відсутність Ге-
неральної і Галузевої угод 
його дію продовжили ще на 
рік. Як повідомив керівник 
профспілки університету 
Володимир Гайдук, резуль-
тати виконання за 2016 рік 
— позитивні. Серед здо-
бутків — затвердження 
штатного розпису і графі-
ків відпусток у погодженні 
з профспілковим коміте-
том. Лише на окремих ка-
федрах були зауваження до 

навчального навантажен-
ня науково-педагогічних 
працівників. Торік вдалося 
виконати всі вимоги щодо 
відпусток та соціальних 
гарантій. Є потреба вдо-
сконалити систему оформ-
лення тривалих відряджень 
і лікарняних, щоб праців-
ники вчасно отримували 
виплати. Розширено права 
тих, хто працює понад нор-
му, на додаткову відпустку. 
Культмасову, оздоровчу, 
фізкультурно-масову ро-
боту в університеті почали 
провадити за новими меха-
нізмами.  Працівники ма-
ють здешевлення від фонду 
оплати праці на путівки та 
квитки не менше як на 30%. 
Переважно це 50% і навіть 
60–70%.  Торік побільшало 
охочих отримати оздоро-
вчі путівки. Є нарікання 
на якість спецодягу й від-
сутність спецхарчування у 
їдальні університету. До-
даток до Колективного до-
говору, а саме пункти щодо 
умов і охорони праці, че-
рез нестачу фінансування 
виконано лише на 65%. Як 
запевнив Володимир Гай-
дук, те, що не вдалося ви-
конати, надолужуватимуть 
цього року. Конференція 
затвердила звіт та акт про 

виконання Колективного 
договору

На найближчі два 
роки

Значна частина пунктів 
Колективного договору, 
які дають добрі результа-
ти, понад 25 років залиша-
ються незмінними. Однак 
завжди є і нововведен-
ня. Цього разу більшість 
зумовлені прийняттям 
нових угод — Генераль-
ної, Галузевої, угоди між 
Департаментом освіти і 
науки Львівської облдер-
жадміністрації та Львів-
ської обласної організації 
профспілки працівників 
освіти і науки.

Відтак Колективний 
договір — це підстава для 
регулювання соціально- 
економічних, виробничих 
і трудових відносин в уні-
верситеті. Цей документ 
гарантує надання праців-
никам допомоги на оздо-
ровлення, винагороди за 
сумлінну працю, а також 
до професійного свята. 
Отож, кожен працівник, за 
наявності коштів, може до-
датково отримати три по-
садові оклади на рік. Також 
розмір зарплати за першу 
половину місяця має бути 
не меншим від оплати за 
фактично відпрацьований 
час із розрахунку посадо-
вого окладу працівника. У 
разі тимчасової відсутно-
сті науково-педагогічних 
працівників, ті хто їх за-
мінює, отримуватимуть за 
це погодинну оплату. При 
виході на пенсію науко-
во-педагогічні та наукові 
працівники отримувати-
муть шість посадових окла-

дів, інші категорії — один. 
Ще одне нововведення 
стосується щорічної від-
пустки — через сімейні 
обставини можна брати її 
почастинно, але не більше 
10 календарних днів.  

Також виникло питання 
щодо додаткової відпустки 
до семи днів за понаднор-
мову працю. Ректор Юрій 
Бобало наголосив, що цим 
правом, за поданням керів-
ника підрозділу, можуть 
користати ті, хто справді 
працює понад норму, а не 
всі працівники підрозділу. 
Також передбачена 20–30% 
доплата і надбавка праців-
никам, які виконують ро-
боту у важких і шкідливих 
умовах праці. А оздоровчі 
путівки отримуватимуть не 
за принципом „хто швидше 
напише заяву“, а пропорцій-
но до кожного підрозділу.  

На оздоровлення —                                                     
до Світязя

Відтепер Львівська по-
літехніка має ще один на-
вчально-оздоровчий табір 
у с. Світязь на Волині, в 
урочищі Гряда. Універси-
тет викупив базу разом із 
її майном  — меблями, по-
стіллю, холодильниками, 
телевізорами, кондиціо-
нерами тощо — та землею  
за 5,5 млн. гривень. Отож, 
як запевнив ректор, база 
на 50–55 осіб повністю 
придатна для відпочин-
ку, розміщена за 30 м до 
озера, поруч — сосновий 
ліс. Мешкати можна у бу-
диночках на 2–4 кімнати, 
з  невеликими кухнями для 
самостійного приготуван-
ня їжі. Передбачено, що 
вартість проживання одні-
єї особи буде 200–250 грн 
за добу. Відпочивати у Сві-
тязі можна буде з 1 червня.

Ірина МАРТИН
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Групі політехніків він також вручив 
дипломи докторів і кандидатів наук.

Успішний старт Інституту 
права та психології

Голова організаційної комісії 
Вченої ради професор Валерій Ду-
дикевич ознайомив присутніх із 
результатами перевірки Інституту 
права та психології. Його очільник 
професор Володимир Ортинський 
доповів про стан і перспективи 
розвитку інституту, зокрема, про 
роботу колективу з вдосконалення 
навчального процесу, кадрового й 
навчально-методичного забезпе-
чення, наукові дослідження, зміц-
нення матеріально-технічної бази, 
поліпшення якості підготовки фа-
хівців, підготовку докторів і канди-
датів наук, роботу спеціалізованих 
учених рад, міжнародну співпрацю 
тощо.

Доповідач зазначив, що за звіт-
ний період опубліковано 59 моно-
графій, видано 32 підручники та по-
сібники, опубліковано 861 статтю 
в періодичних наукових виданнях, 
унесених до переліку фахових ви-
дань України, 309 статей у журналах, 
що входять до міжнародних науко-
метричних баз даних, розповів про 
тематичну серію Вісника універси-
тету „Юридичні науки“. За звітний 
період захищено 4 докторські та 27 
кандидатських дисертацій. Студенти 
старших курсів, які співпрацюють із 
Центром надання безоплатної пра-
вової допомоги населенню, надали 
307 консультацій. Володимир Льво-
вич розповів і про перспективи роз-
витку інституту у 2017–2021 роках.

Члени Вченої ради, відзначивши 
позитивні сторони інститутської 
роботи, звернули увагу й на окремі 
недоліки, які колективу рекомендо-
вано усунути найближчим часом.

Інформатизація 
університету в розвитку

Питання інформатизації уні-
верситету охоплює широкий спектр 
завдань, які виконують не лише роз-

робники ІС і сервісів, адміні-
стратори, а й користувачі про-
фесорсько-викладацького скла-
ду та інженерно-допоміжний 
персонал. Доповідаючи про 
виконання програми інформа-
тизації діяльності Львівської 
політехніки, проректор Дми-
тро Федасюк та голова комісії 
Вченої ради Андрій Пелещи-
шин, звернули увагу на важли-
ві результати інформатизації, 
проблеми й нові завдання. Се-
ред них — розбудова й забез-
печення якісного функціюван-
ня мережевої інфраструктури 
студмістечка та гуртожитків; 
упровадження до навчального 
процесу інтерактивних форм 
і методів навчання, нових ін-
формаційних, телекомунікаційних 
технологій; подальший розвиток 
Віртуального навчального середо-
вища університету; модернізація та 
підвищення ефективності роботи 
управлінської структури; упрова-
дження програмних засобів вияв-
лення плагіату в текстах курсових 
і кваліфікаційних праць, наукових 
публікаціях та дисертаціях; удоско-
налення інформаційно-аналітичної 
системи університету тощо. 

Як наголосив Дмитро Васильо-
вич, для виконання цих завдань 
потрібне значне поліпшення мате-
ріально-технічної бази, телекому-
нікаційної інфраструктури, упро-
вадження дистанційних класів, ор-
ганізування та облаштування кімнат 
для провадження відео-лекцій для 
студентів тощо.

Наукові видання 
Питання видавничої діяльності, 

а наукових видань зокрема, є визна-
чальним показником активності та 
якості наукових досліджень праців-
ників Львівської політехніки, тому 
на Вченій раді заслухали проректо-
ра Наталю Чухрай, яка доповіла про 
наукові видання університету. Вона 
зосередила увагу на науково-інфор-
маційному, іміджевому, норматив-
ному складниках, які спонукають 
науковців публікувати свої статті 
в наукових виданнях, зокрема, під-

креслила, що редколегії не всіх уні-
верситетських наукових журналів 
дотримуються кількості випусків та 
видавничих стандартів відповідно 
до Свідоцтва про реєстрацію, не на 
належному рівні дбають про якість 
рецензування наукових рукописів, а 
надто англійською мовою. На дум-
ку доповідачки, варто запровадити 
практику анонімного рецензування 
та автоматизованого подання нау-
кових матеріалів до редколегії. На-
таля Іванівна висловила сподівання, 
що запропоновані в доповіді заходи 
сприятимуть якості наукових публі-
кацій, забезпечать фахове рецензу-
вання, підвищать рівень зростання 
імпакт-фактору наукових видань 
університету. 

Різне
Члени Вченої ради таємним го-

лосування рекомендували на поса-
ду проректора з науково-педагогіч-
ної роботи та міжнародних зв’язків 
професора САПР Олега Матвійківа, 
затвердили зміни та доповнення до 
„Правил прийому…“, Положення 
про Приймальну комісію, рекомен-
дували до друку та поширення через 
мережу інтернет 36 періодичних 
наукових видань, розглянули та за-
твердили низку інших важливих для 
університету питань.

Катерина ГРЕЧИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

з головної зали

Львівська політехніка — бренд                               
та імідж України
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олімпіади 

Перемогли найкращі
Студенти Львівської політех-

ніки Іван Лаврів, Роман Губ’як та 
Віталій Маковейчук вибороли при-
зові місця на ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади за напря-
мами „Радіоелектронні апарати“ 
та „Комп’ютерні науки“, що відбу-
лася в Харківському національно-
му університеті радіоелектроніки. 
Четвертокурсник ІТРЕ Іван Лаврів 
здобув третє місце, а другокурсники 
ІКНІ Роман Губ’як і Віталій Мако-
вейчук — друге і третє відповідно.

До редакції завітав призер конкур-
су Іван Лаврів (на світлині вгорі), який 
навчається на спеціальності „Радіо- 
електронні апарати“.

— Почалося з того, що я переміг на 
першому етапі олімпіади в Політехні-
ці. Отож, під керівництвом асистента 
кафедри електронних засобів інфор-
маційно-комп’ютерних технологій 
Олексія Ліске почав готуватися вже 
до другого етапу. Його завдання зде-
більшого стосувалися систем автома-
тизованого проектування радіоелек-
тронних апаратів, тобто треба було 
вміти працювати в різних програмах, 
виконати різні задачі: з виробництва, 
надійності радіоелектронних апара-
тів, схемотехніки. 

— Чи велика була конкуренція? 
— Так. Загалом на моїй спеціаль-

ності змагалися 64 студенти з дванад-
цяти вишів України. А призових місць 
— три. Перше місце здобув студент 
Харківського національного універ-
ситету, друге — Київської політех-
ніки.

— Що знадобилося для того, щоб 
потрапити до трійки призерів? 

— Очевидно, знання. Це моя 
перша олімпіада всеукраїнського 
рівня. Нещодавно брав участь в Ін-
женерних змаганнях EBEC, також 
здобув третє місце.

— Чим цікава спеціальність, за 
якою навчаєшся? 

— Тим, що можна працювати, по-
чинаючи від розроблювання апарата, 
елементів схемотехніки, елементної 
бази — і до проектування та про-
грамування самого апарата. Отож, я 
можу виготовити апарат, починаючи 
з креслення на папері. У сучасному 
світі мій фах можна застосувати чи не 
в усіх галузях — радіовимірюванні, 
метрології, комп’ютерних науках... У 
майбутньому хотів би працювати з бі-
омедичними апаратами. Тому до магі-
стратури вступатиve на біоінженерію..

Два дні на базі ІНЕМ проходив ІІ 
етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 
„Міжнародна економіка“.

Позмагатися, а можливо, і вибо-
роти першість, до Львова приїхало 
95 студентів старших курсів із 35 ви-
соких навчальних закладів України. 
Цього разу змагалися бакалаври, ма-
гістри і спеціалісти.

Із початком роботи олімпіади 
студентів привітали проректор Олег 
Давидчак, господар конференції ди-
ректор ІНЕМ професор Олег Кузь-
мін, відповідальний секретар олім-
піади  професор Ліана Чернобай, 
голова журі олімпіади професор Ки-
ївського національного університету                                   
ім. Т. Шевченка Зоряна Луцишин та 
голова апеляційної комісії професор 
Київського національного торго-
вельно-економічного університету 
Тетяна Мельник. До роботи олімпіа-
ди вперше залучили експертів.

Наступного дня журі оголоси-
ло переможців. Серед магістрів на 

першому місці — Дмитро Милашев-
ський (Київський національний тор-
говельно-економічний університет), 
на другому — Анастасія Тимченко 
(Харківський національний еконо-
мічний університет ім. С. Кузнеця), 
два третіх місця розділили Юлія Бо-
гач (ЛНУ ім. І. Франка) та Анастасія 
Васильченко (Дніпровський націо-
нальний університет ім. О.Гончара).

Серед спеціалістів перше, дру-
ге і третє місця відповідно посіли: 
Катерина Литвинюк (Львівська по-
літехніка), Юлія Зіганшина („Пол-
тавський університет економіки і 
торгівлі“), Христина Назаркевич 
(Львівський національний аграрний 
університет).

Найбільше переможців серед ба-
калаврів. Тут на першому місці На-
талія Пластовець (Київський націо-
нальний університет ім. Т. Шевчен-
ка); два других місця розділили Лейла 
Мустафаєва (Львівська політехніка) 
та Кристине Акопян (Дніпровський 
національний університет ім. О. Гон- 
чара); три третіх — Вікторія Фатич 
(Кременчуцький національний уні-
верситет ім. М. Остроградського), 
Марина Прокопенко (Сумський дер-
жавний університет) та Сергій Лопа-
тін (Харківський національний авто-
мобільно-дорожній університет).

Близько сорока студентів пере-
могли в номінаціях „За ґрунтовні 
теоретичні знання“, „За аналітичне 
мислення“, „За креативний підхід до 
розв’язання завдань“ та „За якісне 
узагальнення міжнародного досвіду“. 
Усі переможці й номінанти отримали 
грамоти. Разом із нагородами вони 
повезуть додому чимало вражень від 
нових друзів, Львівської політехніки 
й міста Лева.

Ірина МАРТИН,
Катерина ГРЕЧИН
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Про трансферне ціноутворення

Керівник львівсько-
го офісу KPMG в Україні 
Максим Войцеховський 
під час зустрічі зі студен-
тами кафедр зовнішньо-
економічної та митної 
діяльності й менедж-
менту та міжнародного 
підприємництва, а та-
кож їхніми викладачами, 
розповів про трансферне 
ціноутворення та надав 
поради успішної кар’єри.

Експерт із бізнес-кон-
сультування розповів 
студентам про компанію 
KPMG, про особливості 
її роботи. У лекції-пре-

зентації „Трансфертне 
ціноутворення“ Максим 
Войцеховський  пред-
ставив світову практику 
контролю трансфертних 
цін, зокрема у Сканди-
навських країнах, які є 
прикладом щасливого і 
збалансованого життя 
громадян. 

Щоб здобути успіх у 
професійній діяльності, 
експерт радить студентам 
враховувати певні чин-
ники, зокрема те, що світ 
змінюється, тому завжди є 
попит на тих, хто розуміє 
ці зміни, завжди виникає 

потреба самоосвіти, осо-
бливо вивчання інозем-
них мов. Нині нема фаху 
на все життя, а диплом 
бакалавра чи магістра — 
це лише старт до розвит-
ку власних можливостей. 
Максим Войцеховський 
радить студентам ставати 
глобальними підприємця-
ми, розвивати свої хобі, 
займатися спортом, вести 

здоровий спосіб життя, 
бути оптимістами, мене-
джерами власного часу, 
а також забути про гроші 
як про ключовий драйвер, 
мотивуючи це тим, що 
якщо працюєш успішно у 
своїй професії, розвива-
єшся і вдосконалюєшся, 
то це гарантія того, що ти 
будеш забезпечений усім, 
чого потребуєш. 

конкурс

Серед переможців і призерів — наші студенти

На базі кафедр напівпровідникової електроніки й електронних приладів 
ІТРЕ відбувся другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук.

Конкурс проводили 
за кількома напрямами 
(„Мікро- та наноелектро-
ніка“, „Електронні при-
строї та системи“, „Акус-
тотехніка“) та спеціаль-
ностями („Електроніка“, 
„Мікро- та наносистемна 
техніка“). Журі отрима-
ло 44 наукові роботи з 21 
вишу. Після рецензуван-
ня та обговорення на під-
сумкову науково-прак-
тичну конференцію за-
просили 29 студентів. 
Захищати свої роботи 
прибули 23 учасники з 

15 університетів, інсти-
тутів, академій. Дип-                                                                       
ломи І ступеня отри-
мали: Юрій Коцюба зі 
Львівської політехніки 
(на світлині) й Олег Ко-
валенко зі Сумсько-
го держуніверситету; 
ІІ ступеня — Анатолій 
Овруцький і Петро Да-
нильченко (Сумський 
держуніверситет), Євген 
Червоняк (Національний 
авіаційний університет), 
ІІІ ступеня — Степан 
Гурський (Львівська по-
літехніка), Євген Ма-

салітін (Харківський 
університет радіоелек-
троніки), Дарія Телич-
ко (Харківський авіаін-
ститут), Артем Крилов, 
Володимир Прокопець 
(Київська політехніка), 
Марина Шумакова (Сум-
ський держуніверситет), 
Марія Никифорова (Хар-
ківський університет ра-
діоелектроніки). 

Інші учасники конфе-
ренції отримали дипломи 
у різних номінаціях — за 
оригінальність ідеї, прак-
тичне спрямування, інно-

ваційність, експеримен-
тальне дослідження тощо. 
Також відзначено роботи 
біомедичного і техноген-
ного спрямування.

Ірина МАРТИН
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Для студентів-міжнародників
Професорка Вроцлав-

ського університету Тереза 
Марцінов прочитала сту-
дентам кафедри політоло-
гії та міжнародних відно-
син лекцію-презентацію 
про системи оброблювання 
інформації, етики, плагіа-
ту.

Тереза Марцінов пред-
ставляє студії гуманістич-
них і суспільних наук. До-
сліджує людські стосунки в 
різних галузях наук, праці у 
групах тощо. 

Ірина МАРТИН
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конференції

У Львівській політехніці відбулася низка конференцій, які провели Інститути економіки та 
менеджменту, архітектури, підприємництва та перспективних технологій і прикладної математики 

та фундаментальних наук. 

„Сучасна економічна освіта очима студентів“
На кафедрі економіки підпри-

ємства та інвестицій ІНЕМ гово-
рили про узгодження навчальних 
програм майбутніх економістів із 
запитами сучасного ринку. 

49 студентів, які зголосилися до 
участі в конференції, працювали у 
п’яти секціях. Серед 11-ти допові-
дей порушено теми використання 
інформаційних технологій у сучас-
ній освіті, молодіжного ринку пра-

ці України, реалій  використання 
тайм-менеджменту в університе-
тах, соціальних ініціатив студентів 
у формуванні громадського бюджету 
міста. 

За результатами конференції 
чотири найкращі презентації від-
значено грошовими винагородами 
в розмірі 300 грн. Це „Імітаційне 
моделювання як ефективний ін-
струмент вдосконалення системи 

управління підприємством” (Софія 
Коліушко), „Диспропорції в систе-
мі вищої освіти України“ (Володи-
мир Косило), „Внутрішня міграція, 
спричинена воєнним конфліктом, та 
її вплив на регіональні ринки праці“ 
(Юрій Стевчак), „Факторний аналіз 
успішності студентів з використан-
ням дисперсійних методів“ (Наталя 
Кравців). 

Ірина МАРТИН

Архітектурні пам’ятки,                                   
ІТ-технології і відомий математик
Збереження та 
ревалоризація пам’яток 
села Підгірці

25 березня архітектори провели 
Міжнародну науково-практичну 
конференцію „Збереження та ре-
валоризація пам’яток села Підгірці. 
Відтворення втраченої дерев’яної 
церкви св. Михайла“.

Напередодні перед актовою за-
лою головного корпусу універси-
тету відбулося урочисте відкриття 
виставки „Архітектурна та архео-
логічна спадщина с. Підгірці. Дос-
від міжнародних досліджень“. У її 
відкритті взяли участь і виступили 
знані архітектори, науковці, мис-

тецтвознавці, керівники держав-
них інституцій і громадських ор-
ганізацій, гості із Відня і Харкова. 
Господарі конференції організува-
ли для засобів масової інформації 
прес-конференцію. Цього ж дня в 
Підгірцях відбулося виїзне засідан-
ня.

Наступного дня, у суботу, учас-
ники й гості конференції обгово-
рили сучасний стан архітектурних 
та архео- логічних пам’яток села, 
збереження фундаментів та обгорі-
лих елементів утраченої дерев’яної 
церкви. Цікавими думками поділи-
лися доцент Володимир Лопатько з 
Харківського націо- нального уні-
верситету будівництва і архітекту-

ри, завідувач кафедри реставрації 
мистецької спадщини Микола Бевз, 
доцент цієї кафедри Олег Рибчин-
ський, директор громадського об’єд-
нання „Шолом — Підгірці“ Ігор 
Кавич, сільський голова Підгірців 
Надія Михайлишин (представила 
генеральний план розвитку села). 

Учасники конференції вирішили, 
що потрібно розробити документа-
цію на затвердження охоронних зон 
ландшафту з нанесенням територій 
архітектурного та археологічного 
комплексів, продовжити подальші 
дослідження. Запропоновано дода-
ти всі пам’ятки разом із Пліснесь-
ком до складу Національного або 
Культурного парку, який охоплю-

вав би архітектурні 
пам’ятки, природні 
місця з відповід-
ними границями 
ландшафту, розви-
вати в селі зелений 
чи еко-туризм, на-
родні промисли.

Учасники кон-
ференції вислови-
ли вдячність ди-
ректорові Україн-
сько-Австрійського 
центру науки, осві-
ти і культури Ан-
дреасу Віннігеру 
за матеріальну під-
тримку заходу.| С
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ІТ: технології, бренди, 
бізнес та інновації
27–31 березня в Інституті під-
приємництва та перспективних 
технологій відбулася XIІІ Науко-
во-практична конференція нау-
ково-педагогічних працівників 
„Проблеми та перспективи роз-
витку економіки і підприємни-
цтва та комп’ютерних технологій 
в Україні“.

Її відкрив директор інституту 
професор Йосип Хром’як. На пле-
нарному засіданні учасники конфе-
ренції заслухали доповіді завідува-
ча кафедри інформаційних систем і 
технологій професора Василя Тес-
люка про автоматизоване визна-
чання параметрів пасажиропотоку 
громадського транспорту для сис-
теми „розумного“ міста й доцента 
кафедри економіки та маркетингу 
Ганни Олексюк (ІППТ) про перспек-
тиви індустріальних парків. Обидві 
доповіді викликали жваву дискусію 
як науковців, так і студентів інститу-
ту, адже ці теми близькі львів’янам.

Упродовж роботи конференції її 
учасники в семи секціях обговорю-
вали свої наукові доробки в галузях 
ІТ-технологій. Не обійшли увагою 
й проблеми, що стосуються інфор-
маційних систем і технологій; еко-
номіки та керування національним 
господарством; обліку, аналізу й 
аудиту в сучасних умовах господа-
рювання; соціально-гуманітарно-
го розвитку України; лінгвістики 
та методик викладання іноземних 
мов. Присутні обговорили питан-
ня розвитку фінансово-кредитних 
відносин в умовах глобалізаційних 
трансформацій і перспектив еконо-
мічної та ІТ-освіти.

У роботі конференції, окрім ор-
ганізаторів — Інституту підприєм-
ництва й перспективних технологій 

— узяли участь науковці 
інших інститутів Полі-
техніки, Вищої техніч-
ної школи в Катовіце, 
Дрогобицького дер-
жавного педагогічного 
університету ім. Івана 
Франка, Львівського на-
ціонального медичного 
університету ім. Данила 
Галицького, Франкового 
університету та інші.

Стефану Банаху 
присвячено 
30–31 березня математики про-
вели ХІІІ Відкриту наукову кон-
ференцію, присвячену 125-річ-
чю від дня народження Стефана 
Банаха.

Початок роботи Відкритої науко-
вої конференції збігся з уродинами 
всесвітньо знаного науковця-мате-
матика. Відкриваючи конференцію, 
директор ІМФН професор Петро 
Каленюк сказав, що цю дату обрали 
спеціально, адже ім’я Стефана Ба-
наха тісно пов’язане із Львівською 
політехнікою.

Учасників конференції приві-
тала проректор із наукової роботи 
професор Наталія Чухрай. Вона, до 
речі, наголосила на тому, що науков-
ці світового рівня, які працювали і 
працюють у Львівській політехніці, 
примножують її славу, вкладаючи 
неоціненний внесок у розвиток на-
укових досліджень. 

На пленарному засіданні присут-
ні заслухали розповідь невтомного 
дослідника життя і наукової діяль-
ності Стефана Банаха професора 

Франкового університету Ярослава 
Притули. Не менш яскравою була 
й доповідь заступника директора 
ІНФН доцента Григорія Понеділка, 
який зосередив свою розповідь на 
навчанні та педагогічній діяльності 
ювіляра у Львівській політехніці. 
До речі, Григорій Володимирович 
здійснив переклад із польської на 
українську його підручника „Меха-
ніка“, яку видрукувало видавництво 
нашого університету. 

Далі учасники конференції — гос-                                                                                                                    
подарі й гості із Франкового універ-
ситету, Дніпровського державного 
аграрно-економічного універси-
тету, Військової академії та Націо-
нального технічного університету 
ім. І. Мечникова (м. Одеса), ІППММ 
ім. Я. С. Підстригача НАН України, 
Національного лісотехнічного уні-
верситету України, Харківського 
національного університету радіо-
електроніки, Мукачівського держав-
ного університету та інші — працю-
вали по секціях. Науковці ділилися 
своїми досягненнями в царині ма-
тематики та механіки, прикладної 
математики, фізики, інформаційних 
технологій, методами викладання. 

— Такі конференції ми провади-
мо що два роки, — говорить завіду-
вач кафедри вищої математики про-
фесор Зіновій Нитребич. — Оскільки 
багато працюємо, маємо чимало ці-
кавих досліджень, то охоче ділимо-
ся ними з колегами. Крім того, нам 
цікаво дізнатися над якими пробле-
мами працюють в інших навчальних 
закладах. Саме такі конференції да-
ють можливість більше пізнати один 
одного, а за потреби — займатися 
спільними розробками.

Підготувала Катерина ГРЕЧИН
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актуально

Україна в контексті міжнародних відносин
Під час V Всеукраїнської науково-практичної конференції студенти-

політологи і міжнародники, їхні викладачі, а також представники 
МІОКу, науково-аналітичного центру політичних досліджень „Вектор“, 
Департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародної співпраці 
ЛОДА, представництв МЗС у Західному регіоні та західноукраїнського 
представництва МФ „Відродження“ говорили про актуальні проблеми 
міжнародних відносин та зовнішньої політики. Захід відбувся в рамках 
проекту ЄС та ПРООН „Місцевий розвиток, зорієнтований на громаду-ІІІ“.

Конференцію запо-
чаткували декілька років 
тому на кафедрі політоло-
гії та міжнародних відно-
син ІГСН. Сьогодні перед 
українською спільнотою 
постали актуальні викли-
ки, пов’язані з інформацій-
ною війною, питаннями 
безпеки, міграції, співвід-
ношенням національної і 
глобальної ідентичності. 

Учасників заходу при-
вітали: керівник Представ-
ництва МЗС у Львівській 
області В’ячеслав Война-
ровський, координатор 
проекту ЄС-ПРООН „Міс-
цевий розвиток, орієн-
тований на громаду-ІІІ“ 

у Львівській області Ігор 
Назар, директорка МІОКу 
Ірина Ключковська. 

На пленарному засі-
данні Оксана Дащаківська, 
яка представляє МФ „Від-
родження“, наголосила на 
ролі громадських активіс-
тів і митців, які найбільше 
доносять світові про про-
блеми України. Питання 
безпеки, права, націо-
нальних меншин і трудо-
вих мігрантів, роль і пра-
ва сексуальних меншин, 
інноваційні технології та 
заощадження енергії — ці 
проблеми актуальні для 
всієї Східної Європи і ча-
стково для України. Саме 

громадські організації, 
на думку Оксани Дащаків-
ської, можуть адвокатува-
ти ці питання в Європі, що 
сприятиме впроваджуван-
ню змін у нашій державі. 
Про інтеграцію України 
з Євросоюзом йшлося на 
прикладі Нідерландів — 
країни, з якою ми маємо 
багато спільних проектів, 
зокрема енергетичних. 

Молодший науковий 
співробітник МІОКу Юрій 
Марусик представив цікаву 
презентацію „Стіни як за-
сіб обмеження міграції та 
політичний інструмент“. 
А міський голова Золочева 
Ігор Гриньків розповів про 

досвід свого райцентру у 
здобутках глобальних ці-
лей сталого розвитку ООН. 
Відреставровано пам’ят-
ки архітектури, очищено 
міські озерця, є нові дитя-
чі майданчики, полігон для 
перероблювання твердих 
відходів. Ці та інші пози-
тивні зміни — результат 
упровадження в Золочеві 
проекту „Місцевий розви-
ток, зорієнтований на гро-
маду-ІІІ“.

Після пленарного засі-
дання учасники конферен-
ції працювали в чотирьох 
секціях, де обговорили тео-                                                                                             
ретико-методологічні за-
сади дослідження проблем 
міжнародних відносин 
та зовнішньої політики; 
особливості та тенденції 
сучасних міжнародних 
відносин; роль України в 
системі міжнародних від-
носин; сталий розвиток у 
системі сучасних міжна-
родних відносин.

Ірина МАРТИН

задля спільної мети

Держава та Церква об’єднали зусилля

Консолідувати зусилля держави, вищої школи та церкви задля 
спільної мети — протистояти небезпекам деструктивної діяльності 

новітніх релігійних груп і сект та напрацювати нормативно-правову 
базу для їх регулювання — таку мету мала перша Міжнародна 
науково-практична конференція „Нормативно-правове регулювання 
новітніх релігійних рухів і сект: міжнародний досвід та українські 
перспективи“, що відбулася 30–31 березня у Політехніці.

Така співпраця є ще одним кро-
ком до зміцнення взаємодії Цер-
кви й Держави, міжконфесійного 
діалогу — на конференції були 
присутні представники всіх тра-
диційних конфесій нашої держа-
ви, Сходу та Заходу, України з Єв-
ропою (в конференції взяли участь 
представники з Польщі, Словаччи-
ни, Білорусі, Азербайджану, Мол-
дови).

Від імені ректора Львівської по-
літехніки професора Юрія Бобала 

учасників конференції привітала 
проректор Наталія Чухрай, заува-
живши зокрема:

— Знаково, що ця конференція 
вперше відбувається саме у Львів-
ській політехніці. Адже питання 
державно-релігійної політики 
надзвичайно актуальне. За остан-
ні десятиліття посилюється нама-
гання новітніх релігійних течій 
знайти власне пріоритетне місце 
в суспільному житті України і це 
породжує низку проблем. 

Про вагомість і актуальність спіль-
ної роботи наголосив і голова органі-
заційного комітету конференції, ди-
ректор ІНПП професор Володимир 
Ортинський:

— Враховуючи потенційно де-
структивні чинники, пов’язані з діяль-
ністю неорелігійних структур, нагаль-
ного розв’язання вимагає давно акту-
алізована проблематика розроблення 
перспективної державної політики 
щодо релігії та церкви. Насамперед це 
стосується визначення, з урахуванням 
міжнародного досвіду, чітких функцій 
державних структур у справах релігій, 
без посередництва яких розв’язати 
проблеми багатоконфесійної України 
неможливо. Це сприятиме повній за-
хищеності автохтонному релігійному 
устрою держави.

Закінчення на 12 с. m
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нове у навчанні

Практичні пари по-СКІДівськи

Студенти повинні не лише навчатися, а й розвиватися і цікаво жити — 
таким гаслом можна окреслити роботу кафедри соціальних комунікацій 

та інформаційної діяльності ІГСН. А обмін досвідом між студентами старших 
і молодших курсів допомагає краще розуміти специфіку процесу та 
можливості, які посприяють саморозвиткові.

Нещодавно четверто-
курсники кафедри СКІД у 
рамках дисципліни „Орга-
нізація референтської та 
офісної діяльності“ (лек-
тор доцент цієї кафедри 
Світлана Лісіна) організу-
вали презентаційну пару 
для своїх молодших колег, 
щоб коротко поділитися 
основними навичками, 

які здобули, вивчаючи ті 
чи інші предмети, вра-
женнями від навчального 
процесу та спілкування з 
викладачами. Найцікаві-
ше в цій незвичній пре-
зентації було якраз те, що 
деяким групам студентів 
(усіх було одинадцять, 
як і предметів) вдалося 
умовити викладачів стати 
„зірками“ відеороликів. 
Після такої неординарної 
практичної пари студенти 
отримали стимул до нав-
чання та пошуку нових 
форматів занять.

Наталія ПАВЛИШИН

профорієнтаційна робота

Школярів навчали створювати сайт за годину

Які можливості відкриває навчання в Політехніці для 
старшокласників кількох львівських шкіл продемонстрували 

на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності 
ІГСН. Доцент цієї кафедри Олександр Березко, який очолює 
підрозділ Львівської політехніки, що розробляє сайти, провів 
майстер-клас зі створення мультимедійного сайту за одну годину.

Школярі не лише спостерігали 
за процесом створення сайту, а й 
брали безпосередню участь у цьому 
процесі: знімали відео своїми смарт-
фонами, виступали „моделями“ та 
здійснювали багато інших захоплю-
ючих дій. І як результат, за допомо-
гою доступних засобів та сучасних 
онлайн-сервісів, створили художній 
відеоряд, на основі якого сформува-
ли сайт-візитківку.

Поміж практичними навичками 
школярі дізналися чимало цікавої 
інформації про тайм-менеджмент, 
який, за твердженням Олександра Бе-
резка, є ключовою особливістю успіш-
ної роботи. Додав, що важливо добре 
вміти не лише те, що стосується твого 
фаху, а й ще мати широку компетен-
цію в суміжних із ним спеціальностях. 

— Нині спостерігаємо достатньо 
агресивну рекламно-інформаційну 

кампанію, яку провадять серед по-
тенційних абітурієнтів нові приват-
ні виші, штучно створюючи образ 
„високих професіоналів“ в освіті, 
які нібито контрастують із провід-
ними університетами. Кафедра СКІД 
цим заходом продемонструвала 
майбутнім потенційним абітурієн-
там справжній рівень викладачів та 
працівників ІТ-служб Політехніки. 
Сподіваюся, заходи такого рівня 
стануть традиційними для нашої та 
інших кафедр і дадуть можливість 
абітурієнтам краще орієнтуватися у 
варіантах вибору вишу та спеціаль-
ності, — наголосив завідувач кафед-
ри СКІД Андрій Пелещишин.

Наталія ПАВЛИШИН

На заняття — до банку

Третьокурсники Інституту підприємництва та перспективних 
технологій побували в Укрбудінвестбанку, де мали практичні 

заняття з банківських операцій.

Про сучасні банківські продукти 
й послуги студентам розповіла  ви-
пускниця кафедри фінансів Львів-
ської політехніки Тетяна Мотрич, 

яка вже має чималий досвід роботи 
банкіра, зокрема в Нацбанку Украї-
ни, Укрсоцбанку, Кредитпромбанку 
та Укрбудінвестбанку. Її розповідь 

— цікава та корисна майбутнім бан-
кірам. Студенти ознайомилися з ро-
ботою підрозділів банку, мали змогу 
поставити запитання колишній ви-
пускниці Львівської політехніки та 
отримати відповіді на них. 

Ірина МАРТИН.
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незвична пара

Студентам розповіли про українську міфологію
Нещодавно кафедра педагогіки та соціального управління 

Інституту права і психології організувала для студентів дві 
цікаві зустрічі. Про першу з них зі членкинею Спілки письменників 
України та Спілки журналістів України, науковицею в царині 
філософії, дослідницею із Дніпра Наталею Дев’ятко можна 
прочитати в попередньому числі газети. А минулого тижня 
відбулося спілкування зі ще однією відомою українською 
письменницею та журналісткою — Оленою Лань. 

Студентам-менеджерам із управ-
ління навчальним закладом гостя 
презентувала свою книгу „Бурде-
бач“ (вийшла українською, чеською 
та російською мовами) та прочитала 
цікаву і досить неординарну лекцію 
на тему „Демонологія давніх слов’ян 
та її роль у вихованні сучасної лю-
дини“.

— Наші пращури мали фено-
менальну фантазію і надзвичайно 
оригінальне бачення світу. Переко-
нана, що давньоукраїнські міфічні 
істоти сміливо можуть конкурувати 
з лепреконами чи іншими представ-

никам популярного нині міфологіч-
ного світу. Задум написати пригод-
ницьку казку „Бурдебач“ виник після 
ознайомлення з науковими статтями 
українських етнографів. Вразило, 
наскільки мало знаємо про світогляд 
наших предків. Адже чи не в кожній 
області були власні варіанти „диких“ 
та „домашніх“ духів, про яких ми на-
віть не здогадуємося, — поділилася 
спостереженнями Олена Лань.

Коли почала вивчати додаткові 
матеріали, вийшла за межі України 
і занурилася у слов’янський світ. 
Друга частина трилогії (готують 
до друку) „Бурдебач. Операція 
„Порятунок“ заносить героїв у світ 
скандинавських легенд. Її написа-
но у стилі „казковий реалізм“, вона 
майже не має вигаданих історій. 
Чимало цікавих ідей авторка черпає 
з життя, зокрема від своїх дітей. І 
навіть головного героя — Микиту, 
назвала іменем свого сина.

Наталія ПАВЛИШИН

працевлаштування

Цементні підприємства запрошують студентів
Українські представники компанії CRH, яка спеціалізується на 

виготовленні цементу, зустрілися зі студентами інженерних 
спеціальностей. Організував захід відділ працевлаштування та 
зв’язків із виробництвом Львівської політехніки.

Компанія CRH, заснована в Ір-
ландії 1970 року, входить до трій-
ки найбільших виробників будма-
теріалів у світі, лідер цементного 
ринку України. Тут діє програма 
стажування для випускників та 
студентів — інженерів-механіків, 
інженерів-технологів, інженерів-       

електриків, інженерів-економістів 
(фінансистів), логістів. За умови 
успішного стажування молоді фа-
хівці матимуть шанс стати праців-
никами одного з українських під-
приємств CRH — „Подільський це-
мент“ (м. Кам’янець-Подільський), 
ТОВ „ЦЕМЕНТ“ (м. Одеса), ПАТ 

„Миколаївцемент“ (м. Миколаїв, 
Львівської обл.).

Отож, упродовж року на кам’я-
нець-подільському підприємстві 
стажуватися й отримувати за це 
платню можуть п’ятикурсники або ж 
ті, хто вже завершив навчання. Ос-
новні вимоги до кандидатів — від-
повідна освіта, знання англійської 
мови, спроможність швидко навча-
тися, відповідальність, мобільність.

Ірина МАРТИН.

В обговореннях зокрема пору-
шували питання свободи віроспові-
дання та діяльність новітніх рухів та 
сект: міжнародна практика та україн-

ські реалії; поняття та загальне розу-
міння сект і новітніх релігійних рухів 
нормативно-правове регулювання 
новітніх релігійних рухів і сект; при-
чини виникнення та наслідки діяль-
ності новітніх релігійних рухів.

Результат конференції — вагомі 
напрацювання, що стануть імпульсом 
до створення правової бази щодо де-
структивної діяльності новітніх ре-
лігійних рухів.

Наталія ПАВЛИШИН

задля спільної мети

Держава та Церква об’єднали зусилля
m Закінчення. Початок на 10 с.
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соціологічне дослідження

До 100-річчя Української революції
До 100-річчя від початку Української революції (1917–1921 років) 

працівники кафедри історії України та етнокомунікацій 
провели опитування серед студентів першого року навчання 
Львівської політехніки. Опитано 210 осіб.

Майже 30% опитаних вважають, 
що події Української революції 
1917–1921 років посприяли фор-
муванню України як самостійної 
та незалежної держави, трети-

на — розпад Радянського Союзу у                             
1991 році. 

Третина студентів є прихильни-
ками національно-демократичного 
розвитку, 21,5% — ідеології лібера-

лізму, а 18,5% прихильно ставляться 
до націоналізму, 7% схвально оціню-
ють консервативні цінності та цін-
ності християнської демократії. 

Студентам найвідоміші діячі 
революційних подій того часу — 
В. Винниченко та М. Грушевський 
(98%), а також С. Петлюра та П. Ско-
ропадський (95,5% та 95% відповід-
но).

Найбільше імпонують їм В. Вин-
ниченко (35%), М. Грушевський (19%), 
П. Скоропадський (майже 15%).

Революційна діяльність В. Вин-
ниченка здобула більшу підтримку 
серед жінок (43%), ніж серед чоловіків 
(25,5%). Жінки також більш схвально 
оцінили діяльність М. Грушевського 
(22%), ніж чоловіки (15%). Чоловіки ж 
більш прихильно ставляться до вчин-
ків П. Скоропадського (23% проти 8% у 
жінок), а також до політичного век-
тору М. Міхновського (8,5% на проти-
вагу 3,4% підтримки у жінок).

плекаймо мову!

Позбуваймося чужомовних суфіксів

Чому „тангенціяльний“ 
напрямок і „тангенційна“ 
напруга, „тангенційний 
складник сили“? Коли треба 
вживати те і те слово? 

Маємо позбутися не-
інформівних чужомовних 
суфіксів, як це є навіть 
в офіційній українській 
лексикографії. До при-
кладу, рос. апеляцион-
ный, потенциальный в 
укр. апеляційний, потен-
ційний. Росіяни утво-
рили свій прикметник 

безпосередньо від латин. 
прикметника potential 
(англ. potential), додавши 
рос. прикметникового су-
фікса -ный і, залишивши 
-al — суфікса, який у ба-
гатьох романо-герман-
ських мовах означає те 
саме, що в рос. — -ный. 
Нині рос. прикметник по-
тенциальный має аж два 
прикметникових суфікси, 
перший із яких ні про що 
не інформує. В україн-
ській мові суфікс -al вилу-
чено через непотрібність 
і вийшло „потенційний“. 
Цей прикметник походить 
від іменника „потенція“. 
Отже потенційний — це 
той, що має потенцію або 
якось стосовний до неї. 
Таким чином ми дотри-
муємо цілісности мови. 
В українській мові може 
бути і прикметник потен-
ціяльний, але він походить 
від запозиченого іменника 

потенціял. Отже, в україн-
ській мові:
потенційний — стос. по-
тенції;
потенціяльний — стос. 
потенціялу;
функційний — стос. 
функції;
функціональний — стос. 
функціонала,
а в російській:
потенциальный — стос. 
потенції і потенціялу;
функциональний — стос. 
функції і функціонала.

Хоча рос. материаль-
ный укр. матеріяльний, бо 
походить від матеріял.

Та в офіційних україн-
ських словниках і досі ма-
ємо плутанину. 

Але ось про що треба 
дбати в українській мові в 
таких ситуаціях! Щоб уся-
кий відіменниковий при-
кметник мав відповідного 
початкового українського 
іменника (зокрема й запо-

зиченого), від якого він 
має походити:
потенційний — потенція;
потенціяльний — потен-
ціял;
функційний — функція;
функціональний — функ-
ціонал.

Тут усі прикметники 
мають відповідні іменни-
ки, від яких їх утворено.

В українській мові нема 
ім. тангенція й аксія. Отже, і 
не може бути тангенційний і 
аксійний, бо так ми порушу-
ємо цілісність і логічність 
мови.

Але відповідно до 2-го 
головного правила слово-                                                                     
вживання (ДСТУ 3966-
2000, п. 4.1.2) „За наяв-
ности двох рівнозначних 
слів: чужомовного похо-
дження й українського, 
треба вживати україн-
ське“.

Микола ЗУБКОВ, 
мовознавець
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ініціативи 

Пакт заради молоді — вклад у майбутнє
Пакт заради молоді 2020, що має за мету об’єднати  зусилля 

компаній, держави та освіти для розв’язання проблем 
працевлаштування молоді підписали у Львові 22 березня в рамках 
IIІ Міжнародної конференції „Соціальна відповідальність бізнесу“. 

Уперше „Український Пакт зара-
ди молоді-2020“ уклали минулоріч. 
Ініціативу здійснено за підтрим-
ки Міністерства молоді та спорту 
України і реалізують у рамках єв-
ропейського Пакту заради молоді. 
Українська ініціатива одна з най-
активніших у Європі, вже об’єднала 
32 організації в Україні, які зобов’я-
залися сприяти створенню мінімум 
100 партнерств між бізнесом й освіт-
нім сектором і спільно забезпечити 
10 000 місць для стажування та пер-
шої роботи молоді.

Цього разу Пакт підписала Львів-
ська обласна державна адміністра-
ція, Центр розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності, ПАТ 
„Концерн-Електрон“, ТзОВ „Маркет 
Універсал ЛТД“, Львівське обласне 

управління АТ „Ощадбанк“, Наці-
ональний університет „Львівська 
політехніка“, Львівський інститут 
економіки і туризму, Львівський 
національний медичний університет 
ім. Д. Галицького, Львівський наці-
ональний університет ім. І. Франка. 

Як зазначили організатори кон-
ференції, в Україні, де за останні 
роки громадянське суспільство наби-
рає обертів, соціальні та доброчинні 
ініціативи перетворюються в реаль-
ні інструменти, спроможні змінюва-
ти світ довкола. До того ж, українці 
створили новий унікальний формат 
соціального підприємництва, який 
об’єднує соціально активних людей 
для досягнення спільної благої мети.

— Будь-які кроки співпраці біз-
несу з навчальними закладами — 

важливі. Тому, що передовсім зада-
вати тон і вимоги до освіти повинні 
„споживачі“ наших фахівців. В Укра-
їні скоротився перелік спеціаль-
ностей. Тож дуже добре, що тепер 
підприємці починають наполягати 
на потребі відновлення багатьох 
із них. Ми переходимо на двосту-
пеневу систему навчання, до того 
ж на магістерський рівень ітимуть 
далеко не всі. А групування однієї 
спеціальності з багатьох на базово-
му рівні може призвести до браку 
фахівців тієї чи іншої професії, що 
негативно позначиться на ефектив-
ності виробництва, — проаналізував 
керівник відділу працевлаштування 
Львівської політехніки Олег Логуш. 
— Нещодавно відбулася дискусійна 
панель „Українського логістичного 
альянсу“ й основне питання стосу-
валося проблеми відсутності в пе-
реліку спеціальностей у нашої кра-
їни логістики. Воднораз у Польщі є 
Вроцлавський університет логістики 
і транспорту. У нас уже нині бракує 
фахівців із класичних інженерних 
спеціальностей: механіки, електро-
механіки, а невдовзі дефіцитною 
може стати і електроніка. Тоді як 
чимало підприємств не просто за-
прошують таких фахівців на роботу 
й готові навчати їх, а й забезпечують 
житлом та іншими соціальними бла-
гами. І цей підхід із часом зростати-
ме. Тому безумовно, підписання та-
ких декларацій, дає розуміння яким 
шляхом потрібно розвивати й осві-
ту, і бізнес, щоб підняти економіку. 

Наталія ПАВЛИШИН

Студенти пропонують вчитися по-новому

Обговорити та пошукати шляхи розв’язання актуальних для сучасної 
університетської освіти проблем у рамках проекту „Диплом і 

робота — поєднати непоєднуване“ вирішили активісти Міжнародної 
студентської організації BEST. 30 березня молодь організувала 
одноденний захід практичного характеру LEoE (Local Event on 
Education), спрямований на вдосконалення освітнього процесу. 

Студенти поставили собі за мету 
створити платформу для пошуку ме-
тодів і засобів покращення освітньо-
го процесу у Львівській політехніці. 

— Ми, студенти, хочемо донести 
до наших викладачів, що потребує-
мо таких лабораторних і практичних 
занять, де нас навчатимуть того, що 

зможемо застосувати в роботі. Нині, 
на жаль, така ситуація, щоб після за-
кінчення університету почати пра-
цювати, молодь мусить платити за 
практичні курси, які провадять різні 
фірми, бо вишівська освіта відірва-
на від реальних потреб ринку праці. 
Тому хочемо, щоб вища школа ціліс-
но підходила до підготовки фахів-
ців. Звичайно, є такі викладачі, які 
прагнуть максимально наближувати 
практичні заняття до того, що нині 
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акції єднання

Перша ластівка до 50-річчя СКУ
Перші кроки до великого святкування — півстолітнього ювілею 

діяльності Світового Конґресу Українців уже зроблено. 29 
березня у Львівській політехніці Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків із діаспорою презентував свій просвітницький 
проект „Молодь про Світовий Конґрес Українців“.

Унікальність цього проекту 
передовсім у тому, що до його ре-
алізації команда МІОК, на чолі з 
багаторічним директором Іриною 
Ключковською, залучила молодь 
перших-третіх курсів кафедри 
журналістики та засобів масової 
комунікації Інституту права та 
психології. Студентство, лише ді-
вчата, під умілим керівництвом 
нової працівниці МІОК, аспірантки 
кафедри педагогіки та соціального 
управління, переселенки з Горлівки 
Олени Медведєвої, дев’ять місяців 
працювали над створенням цілої 
серії тематичних відеосюжетів, 
які висвітлюють головні напрями 
діяльності СКУ. Упродовж року 
напрацювання молоді Львівської 
політехніки презентуватимуть у 

різних містах України та в усіх 53 
країнах-членах СКУ.

Особливої емоційності представ-
ленню додало те, що практично всі 
в залі вперше побачили готовий 
продукт. Тож, спостерігаючи за ре-
акціями присутніх, можна зробити 
висновок — проект удався! 

Привітав гостей ректор Львів-
ської політехніки професор Юрій 
Бобало, наголосивши, що наш уні-
верситет уже має власну історію зі 
СКУ, ми й надалі готові підтримува-
ти та сприяти єднанню українства в 
усьому світі.

— Наша мета залучити до свят-
кування всі громади в 53 країнах 
світу, кожного українця та міжна-
родне співтовариство. Хочемо дати 
нагоду відчути всім, що разом — ми 

потужна сила й лише ми відповідає-
мо за майбутнє. Від цього й зароди-
лося гасло цьогорічного святкуван-
ня: „Українці разом — майбутнє за 
нами“. Важливо наголосити, що це 
святкування має на меті піднести 
рівень свідомості про СКУ та роль 
кожного українця в цій боротьбі з 
ворогом і тим підсилити український 
народ. Упродовж року всі наші гро-
мади будуть долучатися до цього 
проекту. Серія конференцій у різних 
частинах світу формуватиме спільну 
візію українців на майбутнє, — наго-
лосила голова Світової комісії з від-
значення 50-ліття заснування СКУ 
Ірина Мицак (Торонто, Канада).

Своїм захопленням від проекту, 
а особливо ініціативністю студент-
ства нашого університету, поділив-
ся голова Представництва Світового 
Конґресу Українців в Україні Сергій 
Касянчук.

Про готовність і надалі допома-
гати та долучатися до різноманітних 
проектів МІОК, які відкривають ці-
каві можливості для студентів, зо-
крема, майбутніх журналістів, сказав 
директор ІНПП професор Володи-
мир Ортинський. До слова, у цьому 
проекті „Молодь про СКУ“ майбутні 
журналісти вже продемонстрували 
добре розуміння обраної професії.

За особливу допомогу Ірина 
Ключковська відзначила подякою 
заступника директора з виховної та 
організаційно-господарської робо-
ти ІНПП Уляну Парпан. 

Модерував захід заступник ди-
ректора МІОК Андрій Яців.

Наталія ПАВЛИШИН

актуально, та таких небагато. Крім 
цього, це був би добрий стимул для 
студентів. Адже тепер багато-хто 
вчиться просто задля диплома, якщо 
ж буде можливість за добрі знан-
ня отримати не лише стипендію, а 
й місце праці, то більше студентів 
старатимуться вчитися, — розповіли 
організатори заходу студенти ІКНІ 
Володимир Салига, Оксана Магіс і 
Ростислав Канафоцький. 

У ході заходу учасники поділили-
ся на три групи, кожна мала запро-

понувати своє бачення, як змінити 
ситуацію. До обговорень і пошуку 
шляхів розв’язання проблем доєд-
нався проректор Роман Корж, до-
цент кафедри САПР ІКНІ Сергій 
Щербовських та тренер Школи роз-
витку SPE Андрій Манько.

Після обговорень команди нада-
ли власні рішення, які запропону-
ють керівництву університету. Тож 
у Львівській політехніці невдовзі 
варто очікувати цікавих нововве-
день. Передовсім це стосуватиметь-

ся навчально-виробничої практики, 
яку, як наголосив проректор Роман 
Корж, студенти проходитимуть із 
першого курсу. Їх також залучати-
муть до різних проектів від фірм 
і що старший курс, то серйозніші 
проекти довірятимуть; курсові та 
дипломні праці базуватимуться на 
темах, які цікаві й актуальні для тих 
чи інших фірм. Чимало цікавих ідей є 
і щодо залучення грантів від фірм на 
навчання кращих студентів. 

Наталія ПАВЛИШИН
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прем’єри

„Шехерезада“ — оповідь через танець
15-річчя творчої діяльності провідний соліст балету, заслужений 

артист України Євген Світліца відсвяткував на сцені Львівської 
опери. Подарунком для нього стали постановки одноактних 
балетів  — „Шехерезада“ М. Римського-Корсакова (прем’єра) й 
„Кармен сюїта“ Ж. Бізе й Р. Щедріна.

Євген Світліца сам обрав твір 
для прем’єри й постановника  — 
свою дружину, заслужену артист-
ку України Анастасію Ісупову. На 
роль Зобеіди запросили провідну 
солістку Київської опери, теж за-
служену артистку України Ольгу 
Кіф’як. Фаріза зіграв і станцював 
Євген.

Робота над виставою тривала 
недовго  — лише три тижні. Анас-
тасія Ісупова вперше виступила не 

як балерина, а як постановник, тож 
для неї було незвично працювати 
в різних керунках  — і зі світлом, 
і з художнім оформленням, і з ор-
кестром. Прем’єра вийшла двопла-
нова: на першому плані  — Шехе-
резада, яка розповідає історію, а 
на другому  — сама історія, дуже 
пластична й красива. На сцені, 
розділеній навпіл прозорою сіт-
кою-вуаллю, мовою танцю глядач 
зануриться в казку. Східний коло-

рит „Шехерезади“ своєю м’якістю 
врівноважив сильну пристрасність 
„Кармен сюїти“.

Н. Я.

Розлучитися не можна бути 
разом

Де поставити кому у своєму доленосному рішенні, якщо у твоєї 
законної дружини одного дня знайшовся не менш законний чоловік? 

Як таке може бути? Та дуже просто: жінка  — провідниця, їй завиграшки 
жити на дві сім’ї. І допоки вона в потязі, треба знайти відповідь, треба 
на щось зважитися…

Коли В’ячеславові Жукову потрапи-
ла до рук п’єса хорватського драматурга 
Міро Гаврана „Чоловік моєї дружини“, 
то його настільки захопив її сюжет, що 
не міг відірватися від читання. У Європі 
є цілий фестиваль цього автора, а в нас  
— жодної інсценізації. Тож здійснити 
драматично-комедійну постановку на 
камерній сцені театру ім. М. Занько-
вецької видавалося доволі доречною 
задумкою.

У творі лише двоє персонажів, тому 
вся увага мала бути зосереджена на 
віртуозній акторській грі. На їхні ролі 
годилося вибрати відповідних акторів  
— безпосередніх, спроможних жар-
тувати, а то й імпровізувати на сцені. 
Такий виклик випав на Дмитра Карш-
невича (Креше) й Олега Сікиринського 
(Жаркець). Перед випуском вистави 
обидва зізналися, що їм нелегко було 
вжитися в роль. Надто важко вдавалося 
Дмитрові грати грубуватого, простува-
того Креше  — для цього актора такий 
вид поведінки не властивий, мусив роз-
гледіти його риси в собі. Урешті-решт, 
переглядаючи виставу, бачиш моменти 

зусиль обох акторів увійти в окреслені 
рамки свого героя, що губить їхню при-
родність. Та попри те, є немало епізо-
дів, де актори доволі добре вживаються 
в ролі й програють ситуацію на одному 
подиху, творчо.

Вистава „Чоловік моєї дружини“ 
інтригує з перших фраз. Кожен мі-
ні-діалог веде до нових сюжетних по-
воротів, які щоразу ніби впираються у 
глухий кут. Вийти з нього  — завдання 
Креше й Жаркеця, адже на кону їхньої 
словесної боротьби не тільки головний 
приз  — кохана жінка, а й власні долі. 
Залишитися з тою, що обдурила твої 
найромантичніші почуття, бо попере-
ду  — старість з хворобами і жодного 
бажання шукати та завойовувати іншу 
подругу? Чи, може, надати перевагу 
свободі, коли можна, не просячи дозво-
лу ні в кого, іти грати у свій улюблений 
баскетбол, тупцяти у брудному взутті 
по паркеті й не вислуховувати жодних 
претензій? Є ще третій варіант. Але про 
нього  — ні слова, бо тоді переглядати 
виставу буде нецікаво.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
До 70-річчя народного ху-

дожника України Миросла-
ва Отковича в Національно-
му музеї у Львові ім. Андрея 
Шептицького представили 
його акварельні роботи. 
Виставку робіт художника 
сформовано за його улюбле-
ними жанрами  — натюрморт, 
пейзаж (морські краєвиди, 
Карпати, екзотичні пейзажі 
Кіпру та Чорногорії, урба-
ністичні вигляди Парижа), 
декоративні та жанрові ком-
позиції, а також роботи на 
християнську тематику. Окре-
мо на виставці репрезенто-
вано частину мистецького 
проекту Мирослава Отковича 
„1000 років Софії Київській“.

У Львівській національній 
музичній академії ім. М. Ли-
сенка 1 квітня відкрили 
ІІІ Всеукраїнський конкурс 
скрипалів. Він присвячений 
165-річчю від дня заснування 
академії і має на меті підтри-
мати обдарованих молодих 
скрипалів, розкрити їхню 
творчу індивідуальність. Кон-
курс дасть змогу обмінятися 
найкращим навчальним до-
свідом з методики викладан-
ня гри на скрипці в музичних 
навчальних закладах Украї-
ни. Триватиме він до 9 квітня.

За матеріалами інформагенцій
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тет-а-тет

Та, чий голос почула країна

Наймолодша учасниця „Голосу країни-7“ калушанка 
Христина Дутчак, пройшовши прослуховування 

наосліп, потрапила до команди Тіни Кароль й у батлі з 
Вадимом Яцуном заспівала легендарний „Танець пінгвіна“ 
Кузьми Скрябіна. Урешті-решт Тіна надала перевагу 
Вадимові, а своїм новим тренером дівчина обрала 
Джамалу. Та невдовзі її витіснив інший учасник… 
Із Христиною, яка є студенткою другого курсу ІГСН 
Львівської політехніки й вокалісткою ансамблю 
„Сузір’я“, розмовляємо про пісенні шоу і її участь у них.

 — Я, загалом, багато їздила 
на конкурси, фестивалі. 2011 року 
потрапила до півфіналу дитячого 
„Євробачення“, який проводили в 
Артеку. Там серед двадцяти учасни-
ків здобула п’яте місце. Наступного 
року в першому сезоні проекту „Го-
лос країни. Діти“ теж працювала з 
Тіною Кароль і дійшла до фіналу.

Коли ти ще дитина, то не ро-
зумієш, що таке конкуренція. Ти 
повністю насолоджуєшся тим, що 
виступаєш, знайомишся з іншими, 
знаходиш нових друзів. Тішишся, 
що тебе показали по телевізору, 
що тобі написали в соцмережах… А 
коли приходиш на дорослий „Голос“, 
то розумієш, що тобі 18 років, отже 
маєш діяти й мислити по-дорослому, 
і те, чи пройдеш ти у проекті далі, за-
лежить тільки від тебе. І це відчуття 
дорослості  — це так круто!

Оскільки в артистів напруже-
ний гастрольний графік, то на „Го-
лосі країни. Діти“ частіше з нами 
займався його музичний продюсер 
Костянтин Меладзе. У дорослому 
„Голосі“ репетицій із Тіною Кароль 
і приватних уроків техніки вокалу 
було більше.

 — На „Голосі країни“ Ви впевнено 
сказали: „Я вмію запалювати на сце-
ні“. Де цього навчилися?

 — Це якось від природи дано. 
Коли любиш музику, коли вона  — 
твоє життя, усвідомлюєш, що все, 
що відбувається на сцені, ти маєш 
прожити  — насолоджуватися тим, 
що робиш, доносити до людей емо-
ції. Звісно, змалку мене батьки при-
вчали до того, що я повинна бути 
артистичною, харизматичною…

 — Це незвично, бо переважно 
батьки кажуть, що, дитино, яка сце-
на, орієнтують на щось практичне…

 — Тішуся, що в 
мене батьки інші. Ще 
на дитячих ранках у дит-
садку вихователі й мама 
помітили, що в мене є 
щось таке, що вирізняє 
серед інших,  — я добре 
беру різні ноти. Згодом 
мене мама відвела до 
викладачки співу 
Оксани Лісовської. 
Перед кожним кон-
курсом, виступом я 
репетирую свій номер перед дзер-
калом, а мама й тато, як вимогливі 
експерти, оцінюють. Тато, до речі,  
— спортсмен, але він із дитинства 
грав на гітарі, захоплювався рок-му-
зикою. Мама непогано співає, та її 
цікавила музика популярна. Та музи-
кальний талант, уважаю, передався 
мені від дідуся, маминого батька,  — 
він досі хорист „Дзвону“ в Бурштині.

 — Це якось позначилося на Ваших 
музичних уподобаннях?

 — Так, я розвиваюся в різних 
напрямках. Коли закінчився проект 
„Голос країни. Діти“, Олег Скрип-
ка запросив мене на свій рок-фес-
тиваль. Умовою участі у фесті була 
наявність власної рок-групи. І мій 
тато знайшов у Калуші хлопців, які 
хотіли створити гурт і потребували 
для нього вокалістки. Гурт назвали 
„Різак“. Ми виконували й денс-рок, 
і поп-рок, слухачам це подобалося. 
Тексти писали різні автори, музику 
повністю придумували хлопці. Три 
роки ми успішно гастролювали  — 
літо було розписане по тижнях. Із 
часом хлопці подорослішали, у них 
змінилися пріоритети  — родина, 
робота, і вони вже перехотіли музи-
кувати так, як я. Тепер хочу створити 
свій рок-гурт, нині добираю музи-
кантів. Але знайти однодумців, які 

хотіли б працювати з тобою за-
ради ідеї, наразі нелегко.

 — Здається, що на „Голосі 
країни“ є тільки позитивні 
емоції. Що ж за ними стоїть 

насправді?
 — Насправді всі 

зйомки відбуваються в 
київському павільйоні. 
Репетиції, тренування, 

фотосесії… Однак ба-
гато з того вирізають і 
монтують лише окремі 
епізоди. Тому те, що по-
казують глядачам,  — це 
лише 10%. Приходимо о 
7 ранку, нас гримують, 
одягають, придумують 
нам образи. Ми муси-
мо між інтерв’ю че-
кати. Нема конкрет-
ного плану наших дій, 

натомість є хвилювання 
за свій виступ. На батлах ми, 

узагалі, виступали о першій ночі. 
Але збираєш свої емоції докупи й 
викладаєшся на повну  — виходиш 
на сцену й не відчуваєш утоми.

 — Як відбувалася співпраця з Джа-
малою, яку Ви вже самі вибрали?

 — У мене не було з нею репети-
цій, проте від інших чула, що Джа-
мала дуже вимоглива щодо техніки, 
подачі голосу. Адже володіє і кла-
сичним вокалом, і простим естрад-
ним  — діапазон її голосу широкий. 
Тіна більше акцентує увагу на ар-
тистичності й дає змогу проявити 
себе. Наприклад, перед батлами 
показувала, як стати, як поверну-
тися. Їй важливо, щоб ти виглядала 
як „зірка“.

 — Які, крім музики, маєте захо-
плення?

 — Їздимо з татом верхи на конях 
у Болехові. Вдосконалюю німецьку, 
бо хочу пов’язати своє професійне 
майбутнє з Німеччиною. Відкрила 
для себе світ відеоблогінгу. Знімаю 
разом з Олегом Тичинським (опера-
тор) короткі відео, у них висловлюю 
свої думки стосовно різних подій. 
Наша Ok studio  — це відхилені двері 
в моє буденне життя.

Наталя ЯЦЕНКО
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Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр:
• автоматизації теплових і хімічних процесів; 
• безпеки інформаційних технологій; 
• економіки підприємства та інвестицій; 
• експлуатації та ремонту автомобільної техніки;
• маркетингу і логістики; 
• обчислювальної математики та програмування; 
• прикладної математики;
• прикладної фізики і наноматеріалознавства; 
• проектування та експлуатації машин; 
• телекомунікацій;
• теоретичної радіотехніки та радіовимірювання; 
• теоретичної та прикладної економіки; 
• української мови;
• фінансів;
• фотограмметрії та геоінформатики; 
• фотоніки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають такі документи: заяву; особовий листок 

обліку кадрів з фотографією; автобіографію; ко-
пії документів про вищу освіту, наукові ступені 
і вчені звання; список друкованих праць і вина-
ходів із зазначенням публікацій в журналах, що 
входять до наукометричних баз даних (Scopus, 
Web of Science) та індексу Гірша, завірених за 
встановленим порядком; згоду на збір та обробку 
персональних даних; копії паспорта та трудової 
книжки.

До участі у конкурсі на заміщення посад за-
відувачів кафедр допускаються особи, які мають 
науковий ступінь доктора чи кандидата наук та 
вчене звання професора чи доцента відповідно 
до профілю кафедри, а також стаж науково-пе-
дагогічної роботи не менше 10 років.

Термін подання документів на конкурс —  
місяць з дня опублікування оголошення                                           
в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету 
„Львівська політехніка“ за адресою:  

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, конт. тел. 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

разом із BEST

Зроби крок у кар’єру!

У Львівській політехніці 5–6 квітня вже вдесяте відбудеться 
інженерний ярмарок кар’єри. Виставку провідних компаній 

спрямовано на допомогу студентській молоді зробити перший 
крок до своєї кар’єри. Компанії пропонують вакансії та 
стажування, а відвідувачі — спілкуються з роботодавцями.

Головна мета ІЯК — надати 
компаніям можливість знайти 
потенційних працівників і пред-
ставити себе, підвищити рівень 
обізнаності серед молодих фахів-
ців та студентів у сфері працев-
лаштування. 

Цьогорічний ювілейний Яр-
марок кар’єри очікує понад трид-
цять провідних компаній-учас-
ників (серед них „Світоч“, 
Silego, Gameloft, Binary Studio, 
SoftServe, Global Logic, Data Art, 

Ubisoft, Jabil, Mazars, Sombra, 
ELEKS, Tickets.ua, Adecco, 
Yazaki, BAT, Ostware Services, 
Flextronics, Agiliway, Tebodin, 
CrossRoads Labs, Symphony 
Solutions, Rocket Route, PAC, 
Infopulse, Leoni, Nexia DK, 
Wentrum, Vega Telecom та інші), 
відбудуться зустрічі зі знаними й 
успішними особистостями, пре-
зентації провідних міжнародних 
та українських компаній, діятиме 
розважальна зона.

Більше інформації про захід на 
сторінках: 
https://vk.com/ejf.lviv, 
https://www.fb.com/EJF.Lviv, 
https://www.instagram.com/ejflviv.

Контакти організаторів: 
координатор проекту
Роман Гудима
 тел. +380997219017,
 e-mail: Roman.Hudyma@BEST.eu.org;
відповідальна за зв’язки з громад-
ськістю Вероніка Верба 
тел. +380508707667,
e-mail: Veronika.Verba@BEST.eu.org; 
відповідальний за корпоративні 
зв’язки Пилип Панченко
 тел. +380661787093, 
e-mail: Philipp.Panchenko@BEST.eu.org.
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри програмного 
забезпечення ІКНІ Національ-
ного університету „Львівська 
політехніка“ сердечно вітає з 
80-річчям від дня народження професора кафед-
ри, доктора технічних наук 

Романа Петровича 
БАЗИЛЕВИЧА. 

Бажаємо Вам, дорогий ювіляре, міцного здоров’я, 
благополуччя, бадьорості, наснаги і енергії для 
праці та добрих справ.

Шановний пане, професόре,
Прийміть вітання від колег.

Для нас  — надійна, Ви, опора,
Учений, вчитель і стратег.
Ідей нових, модерних планів,

У Вас портфель  — на майбуття,
Хай будять нові Говерляни
Наснагу й силу для життя.

В здоров’ї, настрої прекраснім,
Стрічайте новий ювілей,
Вогонь життя і думи ясні

Несіть в науку, й до людей.

•
 

•
 

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри теоретичної та прикладної 
економіки Інституту адміністрування та піс-
лядипломної освіти Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ сердечно вітає з 
ювілеєм кандидата економічних наук, стар-
шого викладача кафедри 

Олену Ігорівну 
ТРЕВОГО.

Нехай життя усміхається Вам сонячним про-
мінням, а доля і надалі буде прихильна, дару-
ючи радість життя, любов та шану від рідних і 
вірних друзів. Нехай тепло та затишок родин-
ної оселі захищають Вас від життєвих негараз-
дів, хай Господь дарує довголіття у здоров’ї та 
щасті у найдорожчому родинному колі.

Колектив кафедри програмного забезпечення Інституту комп’ю-
терних наук та інформаційних технологій Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ висловлює щире співчуття 
провідному спеціалісту кафедри Світлані Костянтинівні Бабіш 
та її родині з приводу тяжкої втрати  — смерті 

чоловіка.

Колектив кафедри напівпровідникової електроніки Інсти-
туту телекомунікації, радіоелектроніки та електронної тех-
ніки Львівської політехніки висловлює щирі співчуття про-
фесору кафедри, доктору фізико-математичних наук Сергію 
Борисовичу Убізському з приводу тяжкої втрати  — смерті 

матері.
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136
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Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
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