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Наука – це цікаво, захоплююче і перспективно
Дорогі гості Наукових фестин!
Національний університет
„Львівська політехніка“ — це
200-річні традиції, потужна наукова платформа, висококласні
фахівці, а також — це постійний
поступ.
Наукові фестини, які відбуваються в нашому університеті вже
кілька років поспіль, відкривають
нові грані можливостей Політехніки, демонструючи всім, що
наука — це цікаво, захоплююче й
перспективно. Кожен інститут, напрям, спеціальність
мають власний шлях розвитку, потужні напрацювання,
відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Львівська політехніка розвивається технологічно та
науково завдяки талановитій та ініціативній молоді, яка

є постійним потоком енергії та підживлює наш університет, надихає до нових звершень.
У якості підготовки фахівців, затребуваності наукових розробок — наш університет серед лідерів в Україні.
Та ми не зупиняємося на досягненому, а постійно розвиваємося, щоб відповідати запитам і потребам сучасності.
Наукові фестини демонструють усі напрями діяльності та зацікавлень Львівської політехніки, доводячи,
що саме в нашому університеті студентство має можливість не лише здобувати якісну, висококласну освіту,
а й знаходити джерела для саморозвитку — у громадській роботі, творчості, мистецтві, спорті. Надалі така
багатовекторність знань, практичних навиків відкриває
нашим випускникам величезні можливості кар’єрного
зростання та фахових здобутків.
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету
„Львівська політехніка“, професор

У Львівській політехніці — свято інтелекту
Сьогодні, 22 квітня, у Львівській політехніці вже втретє відбуваються
Наукові фестини.
Традиційно його учасники — усі
16 навчально-наукових інститутів
університету, які запрошують школярів до своїх наметів, аби продемонструвати активним, талановитим
абітурієнтам, що наука — це зовсім
не нудно, а навпаки — цікаво й перспективно. Кожен із інститутів (хто
в більшому обсязі, хто в меншому)
демонструватиме учням шкіл свої
актуальні і перспективні наукові досягнення, розробки і винаходи. Про
окремі з них читайте докладніше на
подальших сторінках спецвипуску
„Аудиторії“.
— Хоч це профорієнтаційний захід, та акцентуємо на науці, — розповіла напередодні Соломія Матвій,
PR-менеджер відділу маркетинґу
Львівської політехніки. — Напевно,
найкраще популяризувати її, зацікавити наших майбутніх абітурієнтів
наукою на реальних прикладах.
Спеціальне журі визначить найцікавіший намет. Переможця конкурсу
оголосять у фіналі фестин.
Під час презентації Tech StartUp
School її представники покажуть, що
можуть робити для молоді, як можуть
допомогти зреалізуватися.
Окремим наметом буде представлено освітній центр „Політехнік Еколенд“, вони провадитимуть три майстер-класи, кожен із яких зорієнто-

вано на свою цільову аудиторію: 5–7
років, 7–9 років, 9–11 років.
Науково-технічна бібліотека, яка
й минулоріч доволі активно проявила себе на святі науки, організує чимало заходів, наприклад, історичну
гру „Леополіс“, історичну екскурсію,
виставки, майстер-клас із фелтинґу
(техніка валяння) тощо.
Крім цього, у фестинах братимуть
участь не лише політехніки. Зокрема, у першому корпусі проходитиме
міжнародний англомовний дебатний
турнір Lviv Open. Він доволі масштабний, буде залучено близько 40 студентських команд із різних країн: Німеччина, Чехія, Польща, Швейцарія.
— Це такий інтелектуальний
захід. Його мета — підняти рівень
культури дебатів, — пояснює Соломія Матвій. — Команди отримують
тему в галузі політики, економіки,
суспільну і протягом 15 хвилин мають знайти розв’язок певної актуальної проблеми. А потім кожна команда має переконати суддів у своєму
погляді.
Заходи Наукових фестин доволі
різнопланові, різноманітні. Крім демонстрування наукових досягнень у
наметах та інтерактивних екскурсій
корпусами різних інститутів, це ще й
розважальні — шоу екстремалів, показ мод, майстер-класи з виготовлен-

ня витинанок, із фелтинґу, із бальних
танців, конкурс стріт-арту.
Автомобільно-дорожній коледж
організовує тест-драйв невеличких
автівок. На цих картинґах алеєю від
головного корпусу до бібліотеки зможуть проїхатись усі охочі. Заплановано також автопробіг довкола головного корпусу із великим автомобілем
коледжу на чолі колони.
Традиційно відбудуться спортивні змагання, шоу екстремалів.
— Плануємо поставити біля головного корпусу вуличне піаніно,
— додає PR-менеджер відділу маркетинґу. — Перші акорди зададуть
професійні музики наших колективів,
а потім зможе заграти кожен охочий,
хто відчуває в собі талант і покликання до музики.
Цього року організатори розраховують на велику кількість учасників,
адже Наукові фестини популяризують у різних школах Львівщини.
— Гадаю, це гарний спосіб провести вихідний день. Але головне —
якість, — акцентує Соломія Матвій,
— тому проведемо опитування серед
відвідувачів, що кому сподобалося чи
не сподобалося, до чого спонукали
фестини. Адже все ж основна наша
мета — залучити талановитих, активних абітурієнтів, які в майбутньому
поповнять лави нашого університету, а потім і присвятять себе науці.
Тетяна ПАСОВИЧ
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за чисте довкілля

Капсулювання мінеральних добрив

П

Щойно приходить весна, на базарах з’являються ранні редиска,
цибуля, огірки, помідори, капуста,
і виснажений після зими організм
прагне свіжих вітамінів. Здавалося
б, ось усе перед тобою, купуй і споживай на радість. Однак не все так
просто. Як свідчить статистика, чимало людей після споживання ранньої городини, перенасиченої нітратами, опиняються на лікарняних
ліжках.
То ж чи можна чимось зарадити в наших умовах, особливо коли
орендарі найбільше орієнтовані на
добрий урожай будь-якою ціною, і
відповідно — вигідний виторг? Про
це розмовляємо з керівником наукової розробки — капсулювання мінеральних добрив — завідувачем кафедри цивільної безпеки Інституту
екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола
професором Олегом Нагурським.
— Ця розробка не нова у світі, —
говорить Олег Антонович. — За кордоном, дбаючи про здоров’я своїх
громадян, почали випускати капсульовані мінеральні добрива, які, мов
капсульована пігулка, постачають
землі свою поживу дозами. Відтак,
виграє земля, адже вона збагатилася мінімальною дозою мінеральних
добрив, і споживачі вживають чисту
продукцію та не хвилюються за своє
здоров’я. У нас ситуація трохи інша.
З одного боку, фермери неконтрольовано використовують мінеральні
добрива, із другого — землю перенаситили ними, бо лише невеличка
частинка їх іде на „харч“ рослинам,
а більша частина з дощем переходить у підземні води, у криниці,
у повітря, відкладається в ґрунті.
Чергового року це повторюється,
бо ніхто не дотримується жодних
норм, відтак до 50–60% мінеральних добрив через недосконалу технологію знову втрачають і лише
забруднюють довкілля.
— Чому взялися за розробку
капсульованих мінеральних добрив,

| Світлина Катерини Гречин

роблема чистої води, городини, садовини, землі й загалом
довкілля нині постала перед людством як ніколи гостро. Якщо
раніше ми були певні, що п’ємо чисту воду, споживаємо чисту
городину, то тепер, на жаль, такої гарантії не маємо.

адже за кордоном за нас уже все придумали?
— Придумали, але для себе, адже
їхня ціна надто висока навіть для
наших фермерів, що вже говорити
про одноосібні господарства. Такі
закордонні добрива нині використовують лише у квітниках та на полях
для ґольфу. Наша розробка, крім
того, що здешевлює ці добрива, не
має аналогів на українському ринку і
її впровадження не вимагає значних
капіталовкладень. Але, на жаль, в
Україні цими розробками виробники наразі не цікавляться.
— Але ж чому?
— Усе просто, адже вигідніше виробити 10 тонн традиційних добрив
і продати їх трошки дешевше, ніж
робити 3–4 тонни новітніх і дорожчих. Найближче завдання творчого
колективу кафедр цивільної безпеки
й екології та збалансованого природокористування — розробити такі
мінеральні добрива, які мали б високий коефіцієнт засвоєння рослинами
елементів мінерального живлення,
і суттєво зменшували б внесення їх
у ґрунт. Уже тоді зацікавлюватимемо своєю розробкою виробників
органічної продукції, які в деяких
випадках не можуть обійтися без дозованого використання мінеральних
добрив. Це програма комплексна,

цікава і її розв’язання дасть добрий
результат.
— На якій стадії зараз ця розробка?
— Нині працюємо над технічним
складником отримання відповідного розчинного пластика. Перші найважчі кроки зроблено. Уже провели
теоретичні дослідження можливостей його застосування. Працюємо
над практичним створенням оболонки з полімеру, адже пластик надто хімічно стійкий, а ми маємо з нього „зліпити“ те, що нам потрібно, і
щоб воно відповідало технічним
вимогам європейського законодавства. Головний етап — перевірити їх
у польових умовах на базі Інституту
сільського господарства Карпатського реґіону в Оброшино. Черговий етап — хімічні та агротехнічні
дослідження, які провадитимуть
наші партнери, котрих зацікавить
кінцевий результат.
— Залучаєте студентів до цих досліджень?
— Безперечно, це бакалаври
старших курсів, магістри, які згодом
продовжують навчання в аспірантурі, захищають дисертаційні праці за
певним етапом цих досліджень. Молоді науковці, які почали працювати
над цією темою ще студентами, тепер вже аспіранти, кандидати наук.
Отже, маємо нині не просто творчий
колектив, а наукову школу зі створення і реалізування екологічного
продукту. А це — одна із концепцій
сталого розвитку суспільства.
— Коли розробка може вийти на
промисловий рівень?
— Нині співпрацюємо з науковими установами Польщі, які провадять частину досліджень. Ведемо
перемовини з іншими закордонними
партнерами. Наразі єдиним джерелом фінансування є закордонні
ґранти (нині це „Горизонт-2020“).
Сподіваємося, що з допомогою західних партнерів доведемо розробку до комерційного рівня, а тоді
знайдемо й українського виробника.
Оскільки розробка стосується сільського господарства, то ця робота
— тривала.
Катерина ГРЕЧИН
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Розробки машинобудівників
працюють на виробництві

Т

ехнологічні машини, які виготовляє група науковців та
робітників під керівництвом доцента Володимира Боровця в
НДЛ-40 (кафедра механіки та автоматизації машинобудування
Інституту інженерної механіки та транспорту), ефективно працюють
не лише на українських, а й на закордонних підприємствах.

Потужна лабораторія
У цій лабораторії, відомій як
НДЛ-40, виготовляють технологічні машини, починаючи від ідеї і
завершуючи втіленням, тобто виготовленням та впровадженням
устаткування, яке згодом працює на
виробництві.
— Ми, науковці, розробляємо,
моделюємо, проектуємо, а група
майстрів виготовляє обладнання,
— розповідає доцент кафедри МАМ
Володимир Боровець. — До цього залучаємо студентів. Для них це
часто стає темою бакалаврської чи
магістерської кваліфікаційної роботи. Розробки, які здійснюють у цій
лабораторії, часто виставляють для
показу на міжнародних та всеукраїнських наукових виставках і фестивалях. НДЛ-40 активно співпрацює
з іноземними партнерами
та виготовляє на їхнє замовлення різноманітне
устаткування. Серед замовників лабораторії —
польські та молдовські
виробники, а свого часу
були ще й російські.
…До 90-х років лабораторія здебільшого спеціалізувалася у напрямі „автоматизація виробництв засобами
вібраційної техніки“ — тут
виготовляли різноманітні
транспортні системи вібраційного типу, вібраційні
живильники, складальні
автомати на основі вібраційних машин. У доробку науковців — низка
пакувального обладнання,
а також машин для об’єднаної обробки деталей вібраційними засобами.
Тепер науковці і майстри виконують госпдоговірну та держбюджетну
тематику. Позаяк важке
машинобудування в Украї-

ні фактично занепало, то НДЛ-40
переорієнтувалася на малий бізнес.
Отож, сьогодні актуальні машини
для пакування продукції, а також
обладнання для будівельної промисловості, а саме — ущільнювальні
машини для бетоносуміші та змішування, транспортування і дозування
сипких продуктів.

Драже, родзинки й арахіс
у шоколаді
Останнім часом у лабораторії
виконали кілька робіт на замовлення підприємств харчової промисловості. Насамперед ідеться про розпилювач шоколаду для фірми „Світоч“ — пристрій для розпилювання
рідкого шоколаду, який Володимир
Боровець виготовляв спільно зі своїм колегою Ігорем Мельничуком та
групою майстрів.
— П’ять років тому до нас
звернулися представники
„Світоча“ з проханням виготовити на їхнє замовлення
розпилювач шоколадних
мас, оскільки тоді на
підприємстві модернізовували дільницю дражування. Досі вони дражували свої вироби лише
цукровими масами, а щоб
дражувати шоколадом,
потрібні спеціальні машини, які на той час
були лише на закордонних підприємствах.
— Яку функцію
виконує цей розпилювач?
— Принцип
його роботи полягає в тому, що на
кондитерські вироби, які засипають
у дражувальний
барабан, необхідно нанести шоколадну

глазур. За технологією нанесення,
визначена доза розплавленої маси
повинна вприскуватися з певною
періодичністю.
— Як працює устаткування?
— Суть його роботи полягає у
тому, що є розпилювальна головка,
яка має тепловий кожух, що підтримує певну температуру розплавленого шоколаду. Отож, гарячий
шоколад за допомогою нагрітого
повітря переноситься у дражувальний барабан, де вже закладені продукти для обприскування — драже,
родзинки, арахіс… Отож, за рахунок
обкочування на продукті утворюється шоколадна скоринка.
На виготовлення розпилювача
науковці і майстри затратили півроку. Вони виготовили шість таких
пристроїв, які тепер ефективно працюють на підприємстві. За словами
Володимира Боровця, цей розпилювач можна використовувати не лише
у кондитерській, а й у фармацевтичній промисловості.

Пакувальні машини
Пан Боровець показує мені пакувальні машини, які наукова група виготовила на замовлення українських
та закордонних виробників — для
фасування сільськогосподарських
культур, кави, пастоподібних і рідких продуктів, косметичних виробів.
У їхньому доробку — обладнання
для змішування харчових продуктів
і дражування посипки на кондитерські вироби, сепаратори для різної
продукції, машини для віброущільнення бетонної суміші, для переробки пластмас тощо.
Звісно, самих розробок, які виготовляли на замовлення, у лабораторії немає, оскільки їх передали на
виробництво. Однак є багато інших
цікавих пристроїв, виготовлених у
лабораторії, на яких студентам проводять практичні заняття. До прикладу, дозатори, на яких вивчають
технологічні процеси дозування і
пакування різноманітної продукції. Це устаткування — результат
спільної праці науковців і студентів.
Також у лабораторії є обладнання
для вібраційного транспортування
виробів, кілька машин для пакування сільгосппродукції та сипких продуктів індивідуальними порціями,
зокрема ваніліну.
Ірина МАРТИН
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чиста енергетика

Комбінований сонячний колектор

С

аме над цим альтернативним теплопостачанням працює
група науковців кафедри теплогазопостачання та вентиляції
Інституту будівництва та інженерії довкілля.

Сьогодні, коли теплопостачання
(газ, гаряча вода й опалення) стало
надто важким тягарем для населення, дедалі частіше споживачі замислюються над альтернативним теплопостачанням. Однак їхнє бажання
не завжди збігається з фінансовими
можливостями: для українців це наразі розкіш. Розв’язати цю проблему
могли б вітчизняні науковці-розробники, що, по-своєму, допомогло
б українцям не лише заощаджувати
традиційні енергоресурси, а й зменшувати забруднення атмосфери. І,
найважливіше, щоб ці колектори міг
придбати кожен охочий.
Саме цими питаннями переймаються науковці кафедри теплогазопостачання та вентиляції під керівництвом Василя Желиха. Зокрема,
асистент Богдан Пізнак досліджував
полімерні сонячні колектори й захистив із цієї тематики кандидатську
дисертацію, асистент Юрій Фурдас
також у кандидатській праці досліджував біогазові установки з підігрівом за допомогою сонячної енергії.
Незабаром кандидатську захищатиме й аспірант Христина Лесик, яка
досліджує повітряні сонячні колектори. Кандидатську дисертацію, у
якій досліджено комбіновані сонячні
колектори, захистив доцент Степан
Шаповал. До речі, він і далі працює
над цією тематикою, удосконалюючи
свій комбінований сонячний колектор.
— 2008 року темою моєї дисертації стали саме комбіновані сонячні
колектори, хоча це питання ще не
було таким актуальним, — говорить
Степан Петрович — спочатку вивчив
проблеми щодо сонячних колекторів,
потім — усю доступну літературу в
нашій і в одній із київських бібліотек, в інтернеті. Досліджував пласкі
сонячні колектори і круглі рурчасті,
вакуумні. Виявилося, що в кожного з
них є свої переваги й недоліки. Рурчасті мали б ловити енергію впродовж дня, та насправді їх недоліки
з часом впливають на ефективність.
Пласкі колектори — ефективніші й
довговічніші, їх легше обслуговувати, вони добре приймають сонячну
енергію опівдні, ранішню і вечірню

— гірше. Дослідження засвідчили, що
не треба орієнтуватися за сонцем, достатньо систему зробити дельта-подібною, тобто потрійної орієнтації,
яка могла б ловити сонцеву енергію
впродовж дня. Цю систему виготовили із трьох колекторів. Потім виникла ідея скомпонувати систему в один
колектор. Поєднали її з баком-акумулятором, згофрованими поверхнями
тощо. Випробували спочатку в нашій
лабораторії, а потім у природних
умовах. Ці дослідження надихнули
нас на нові наукові пошуки.
Як зазначив мій співрозмовник, на
території України є багато сонцевої
енергії і якби використовували хоча б
кілька її відсотків, то позбулися б багатьох проблем теплопостачання. На
жаль, українських практичних розробок у цьому плані мало, а імпортні,
окрім того, що дуже вартісні, то й невідомо коли окупляться, адже термін
їх експлуатації обмежений. Розробка
політехніків окупиться вже за 5–6 років, а далі буде прибутковою. Науковці розробили технічну документацію
комбінованого сонячного колектора,
готові спільно доопрацьовувати розробку до промислового рівня.
— Степане Петровичу, чи вдалося
знайти порозуміння з виробниками?
— На жаль, ще ні, хоча елементи
наших розробок уже впроваджено
на практиці. Я, до речі, на будинку
батьків установив такий колектор
і він уже три роки успішно працює.
Тоді він мені обійшовся до 2 тисяч
гривень. Кілька охочих за нашими
кресленнями теж виготовили собі
такі колектори.
— Над чим працюєте зараз?
— Разом із командою науковців
під керівництвом професора Василя
Желиха досліджуємо комбіновані
системи сонячного теплопостачання з архітектурними конструкціями
енергоефективних будівель. Їхні
конструкції, дахи, вікна, стіни, які
впродовж року приймають сонцеву
енергію, хочемо поєднати з сонячним колектором, що допоможе краще
використовувати її для потреб теплопостачання.
— Чи були труднощі під час впровадження?

— Вони завжди є, починаючи від
етапу досліджень, зокрема, матеріального характеру (недостатність
приладів, матеріалів). Не на всі питання можна знайти відповідь у літературі, тому доводилося доходити
до всього самотужки, винаходжувати
власні методи, удосконалювати вже
існуючі методики досліджень, пробувати щось своє.
— Студентів долучаєте до своїх
досліджень?
— Із нами активно працює магістр Ірина Венгрин, яка ще від
другого курсу займається науковою
роботою. Вона двічі перемагала в
інститутських студентських науково-технічних конференціях, двічі
була переможцем Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт у Харкові. Має патенти, статті,
отримувала різні стипендії. Ірина
планує свої дослідження продовжити в аспірантурі.
— Що хотіли б побажати школярам, які ще стоять перед вибором
свого фаху?
— Учитися в Політехніці цікаво,
престижно, бо тут працюють професіонали, висококваліфіковані викладачі. Для молоді потрібен саморозвиток, знання, а саме це Політехніка й
може дати. А якщо зацікавить наукова
робота, то це допоможе вдосконалитися, розвинути свій рівень й отримати широкі можливості як у межах
України, так і за кордоном. Це великі
перспективи й ресурси для молодої
людини.
Катерина ГРЕЧИН
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Питна вода у будь-яких умовах?
Це швидко й просто!

Н

айпростіший спосіб зробити воду придатною
для пиття — прохлорувати її. Або використати
пероксид водню чи озон. Але щоб не перевищити
дози хлору, потрібен аналіз води, оскільки
продукти хлорування інколи шкідливіші, ніж самі
забруднення. Проте існує метод очищення, який
не вимагає використання хімікатів. Обладнання
для отримування питної води в польових умовах,
яке розробили на кафедрі загальної хімії ІХХТ
Львівської політехніки, потребує лише джерела
електроенергії.

У віддалених районах, у зонах
екологічних катастроф, у зоні АТО
проблема чистої питної води доволі
гостра. Вода у відкритих природних
водоймах — озерах, річках містить
величезну кількість як біологічних
— спори, бактерії, грибки, серед
яких найбільш поширена Escherichia
coli, так і органічних, неорганічних
забруднень. Таку воду можна вживати тільки після кип’ятіння, хоч
і воно не гарантує абсолютного її
знезараження — не всі мікроорганізми гинуть, а отже — відповідно,
становлять загрозу для здоров’я.
Кавітація — це високоенергетичний процес, який дає змогу генерувати вільні радикали, високі
тиски й локальні температури, що,
унаслідок, очищає воду від бактерійних забруднень на 98–99%. Кавіта-

ція відбувається в
рідині за будь-якої
температури. Пристрої, які створюють кавітацію, для
світу не нові — їм років приблизно
70. Проблема лише в тім, що створення кавітації за допомогою ультразвукових генераторів є доволі
дорогим і незручним: обладнання
— громіздке, ККД — низький, адже
тільки 10% електроенергії, яку споживає генератор, випромінюється в
акустичну. Тож таке очищення води
результативне хіба в умовах лабораторії, де можна кавітувати в невеликих обсягах — 100–200 мл рідини.
Ідея розробити прилад, який
очищає воду низькочастотним віброрезонансним кавітатором, виникла 2010 року у професорів Володимира Старчевського (завкафедри
загальної хімії ІХХТ) й Івана Афтаназіва (завкафедри нарисної геометрії та інженерної графіки ІМФН)
під час… риболовлі, коли вони спостерігали явище „цвітіння води“,
спричинене розмноженням ціанобактерій. За рік праці, коли вони
переконалися, що ідея правильна,
розробили креслення й виготовили
обладнання на одному зі львівських
заводів.
— Це реактор, який не потребує
хімічних реагентів, — показує прилад і розповідає про нього професор
Володимир Старчевський. — Якщо
є джерело живлення (а при сучасному розвитку дизельгенераторів і
урухумлювачів від автівки це — не
проблема), то можна створити кавітацію в малих і великих об’ємах.
Для цього треба під’їхати з обладнанням до будь-якої відкритої во-

дойми, пропустити воду з неї крізь
низькочастотний віброрезонансний
кавітатор — й отримаєте Н2О, у якій
нема живих мікроорганізмів, а якщо
і є, то вони не активні і не здатні
розмножуватися. Така вода може
зберігатися сім діб. Це з доступом
повітря, а без доступу — удвічі довше.
Наш лабораторний прилад, залежно від потужності вібраційного
насоса, здатен помпувати від 5 до
50 л рідини на годину, а то й більше
— 100–150 л. Але не досить просто
ввімкнути його в розетку, потрібно
ще, зважаючи на характеристику
середовища, підібрати резонансну
частоту коливань дек-збурювачів
кавітації — 37, 39, 72 Гц. Якщо налаштувати цей пристрій, то користувач має лише вибрати частоту й
натиснути кнопку — циркуляційний
насос подаватиме воду крізь циркуляційну камеру. Будь-яких технічних планів не потрібно. Хоча є певні
технологічні секрети й нюанси, які
не можна розголошувати.
Наш принцип роботи — новий і
запатентований. Його перевага —
ККД понад 95%. Також для нашого
пристрою не страшні тверді частинки, які інколи трапляються у воді,
— їх він просто подрібнює. Лише
згодом доведеться міняти деки й
насоси, які, хоч-не-хоч, зношуватимуться.
Щодо проблем очищення води
від бактерійних і неорганічних забруднень під дією кавітації вже
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захищено докторську й три кандидатські дисертації. У нас із Іваном
Афтаназівим на цю тему є монографія „Низькочастотні віброрезонансні кавітатори“, а також із моєю докторанткою (а нині вже професором)
Лілією Шевчук — інша монографія
— „Кавітація: фізичні, хімічні, біологічні та технологічні аспекти“ (у
ній також розглядаємо наукові основи кавітаційних процесів). Маємо
позитивний експертний висновок
Інституту озброєння Міністерства

оборони України про наш прилад.
Не так давно Укроборонпром отримав від нас дані для інноваційного
проекту.
Кавітація має набагато ширший
спектр застосування, ніж тільки очищення води. Це активація гетерогенних каталізаторів і гетерогенних
каталітичних реакцій, прискорення
реакцій полімеризації, з фізичних
ефектів — емульгування, дегазація,
кристалізація, особливих успіхів досягаємо під час екстракції — можна

7
скоротити час екстрагування вдесятеро. У Франції у Провансі, коли
роблять олійні екстракти, то за допомогою кавітаторів процес виготовлення, узагалі, пришвидшується
в сто разів. Перспективи ж використання приладу, який розробили політехніки, — кристалізація цукру й
підвищення ступеня зброджування
солоду у спиртовій промисловості та
багато інших процесів.
Наталя ЯЦЕНКО

Зібрати інформацію про ворога
оперативно й ефективно

Д

опомогти військовій розвідці добути, узагальнити та передати
відомості про бойовий склад, положення, стан угруповань військ
наземного супротивника, характер його дій і намірів, інженерного
обладнання покликаний проект, який розробляють у Львівській
політехніці.
Початкова ідея проекту належала завідувачеві кафедри „Інформаційні системи та мережі“ ІКНІ,
професорові Василю Литвинові. Він
представив для студентів загальну
мету: надати військовим розвідникам можливість обмінюватися інформацією з командним пунктом,
а командному пунктові — опрацьовувати її та відповідно до неї діяти.
Зі всіх студентів зацікавився пропозицією і погодився на втілення її
студент другого курсу ІКНІ Артур
Іванець, згодом до нього долучився
однокурсник Максим Босік. Завдання здалося не важким і прототип
роботи (студенти не орієнтувалися
на подібні проекти, а лише на свою
уяву) було зреалізовано впродовж
двох місяців ще торік.
Інформаційне забезпечення військових — комплексне. Воно складається з мобільного андроїдного додатка Military intelligence на
смартфонах у розвідників, додатка
для ПК у штабі й серверної частини
для обміну, об’єднання та зберігання інформації. Обмін інформацією
відбувається в реальному часі, з мінімальним розривом між введенням
її й отриманням. Щоб усе працювало ефективно, важливою є наявність
надійного інтернету.
Додаток для ПК має зручний інтерфейс для візуалізації розміщен-

ня ворожих об’єктів. Геолокація, рух
об’єкта, характеристика його — усю
інформацію якнайповніше відображено на мапі. Також є список усіх
подій, про які надійшли звіти від
розвідників. Воднораз кожен розвідник має ідентичну копію мапи,

але він може видозмінювати дані
на ній — розташування об’єктів,
їхню пріоритетність тощо. У режимі
створення повідомлення розвідник
торкається потрібної точки на мапі
— з’являється позначка, тоді він
вибирає потрібні параметри щодо
руху, стану та інших особливостей
супротивника. Згодом (наразі в стані розроблення) розвідник матиме
змогу прикріпляти специфічну інформацію, створену власноруч.
Інформацію можна редагувати й
зберігати в кеш-пам’яті. Набір геолокаційних позначок відповідає
стандартові НАТО-піктограм. Для
збереження конфіденційності інформації та захисту її від перехоплення використовують шифрування даних. Командний пункт має змогу відстежувати місцезнаходження
розвідника.
Проектанти тепер провадять
тестування свого „продукта“, узгоджують технічні речі, які треба
скоригувати. Важливо враховувати
якості інтернету в зоні бойових дій.
Тому виникла потреба більше стискати інформацію, кидати її меншими пакетами і збільшити інтервал
моніторинґу сервером стану своїх
клієнтів. До речі, клієнтів може бути
до тисячі й більше — усе залежить
від потужності сервера.
Готовий матеріал студенти зможуть використати для дипломної праці. Наразі для хлопців такі розроблювання — як хобі, у якому можна
проявити власне логічне мислення.
Наталя ЯЦЕНКО
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Нові знання, досвід, враження

С

туденти ІМТ Іван Цибайло та Олег Пеньковський півроку навчалися в
закордонних вишах за програмою Еразмус+. Це шанс для тих, хто вчиться
успішно і знає англійську мову на рівні не менше В2.

Іван Цибайло, третьокурсник бакалаврату кафедри
прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів,
спеціальність — ливарне
виробництво:

„У Бельгії все
залежить від
бажання вчитися“
У Католицькому університеті Льовена (Бельгія) я обрав для вивчення
дисципліни за спеціалізацією „зварювання“:
зварювальні технології,
зварювальна металургія,
проектування зварних
конструкцій… — усього
шість дисциплін. Також
я мав практичні заняття
на одному з підприємств
Льовена й за їхніми результатами готував проект.
У Льовенському університеті студентів не
примушують до навчання. Усе залежить від їхнього бажання. Тут тобі
ніхто не нагадуватиме,
що треба щось довчити,
доскладати. Однак, коли
потрібна консультація, то

викладачі охоче допоможуть чи то на парі, чи вже
після занять. Але й самі
студенти достатньо вмотивовані — вони знають,
що сплатили за це гроші,
що їм потрібно вчитися,
що ніхто за них цього не
зробить. У моїй групі була
вимога, що треба відвідати 15% усіх пар, однак усі
чемно ходили на заняття,
адже розуміли, що це в
їхніх інтересах. Та за необхідності можна було без
щонайменших ускладнень
піти. Мій розклад було
укладено так, що я ходив
на заняття в понеділок,
четвер і п’ятницю. Інші
дні були для самостійного
навчання, адже певні теми
доводилося опановувати
самотужки. Викладач подає 60% обсягу навчального курсу. Решту — на
самостійне вивчення.
Першого місяця мені
було дуже важко вчитися,
адже доводилося багато
перекладати, шукати різні словники, виписувати
незрозумілі терміни. Потім ставало щораз легше.
Наприкінці курсу були
письмові іспити. Це найважче, що мені далося,
бо тестів не було, лише
відкриті запитання. Три
предмети я не склав, тому
що навчався з магістрами
і з деяких дисциплін потрібні були знання повного бакалаврату, які я за
півроку не встиг би освоїти. Однак можу доскласти
їх, а якщо провчуся в Льовені ще семестр (а така
можливість буде), я наберу 60 кредитів і отримаю
ступінь міжнародного інженера-зварювальника. Із
таким документом зможу
працювати за фахом у
будь-якій країні.

Олег Пеньковський, першокурсник магістратури кафедри
прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів,
спеціальність — інженерне
матеріалознавство:

„Французькі
студенти менше
завантажені“
До Вищої школи хімії м. Лілль у Франції я
поїхав після закінчення
бакалаврату. При школі
діє міжнародний клуб, де
французькі студенти допомагають приїжджим
освоїтися, адже в Ліллі
навчається чимало іноземців. Отож, мною відразу
заопікувалися, допомогли оформити всі документи, страхування, провели
мені екскурсії.
Хоча іноземці тут переважно навчаються англійською, у школі є безоплатні курси французької.
Мене відразу запитали,
якою мовою хочу слухати
лекції. Спершу я попросив англійською, а згодом
і французькою, хоча досі її
не вчив. Це не було важко,

тому що технічні терміни
в обох мовах співзвучні. Я
вивчав матеріалознавство
— прослухав курс лекцій і
виконав курсову працю,
у якій проводив досліди,
а за їхніми результатами
підготував презентацію.
Свої лекції викладачі
супроводжують презентаціями. Слайди, які демонструють на екрані,
вони роздруковують студентам, аби ті не писали
довгі конспекти. Усе, що
потрібно, відповіді на
всі запитання студентів
законспектовано на цих
слайдах. Система оцінювання у Вищій школі хімії
20-бальна. Я прослухав 15
курсів. Отримав результати від 14 до 18 балів. Тут
також практикують перехресні проекти — коли
студенти різних спеціальностей групуються для виконання однієї праці, але я
в цьому участі не брав. Натомість обрав собі курсову
— проводив дослідження
і за його результатами готував звіт і презентацію.
За моїм спостереженням,
французькі студенти менше завантажені, ніж українські. Вони складають іспити з дисциплін, які прослухали, а з тих, що мали
на самостійне опрацювання, готують презентації,
переважно згрупувавшись
по двоє-троє.
Лілль — студентське
містечко. Там легко подорожувати — переїхавши
до Брюсселя, можна доволі дешево помандрувати у
будь-яку частину Європи.
Я побував у Брюсселі, Парижі, Люксембурзі. А додому повернувся із двома
сертифікатами — про
навчання у школі та двомісячне стажування для
підготовки курсової.
Записала
Ірина МАРТИН
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Tech StartUp School — трамплін
для успіху
С
прияти талановитій молоді, підтримувати та допомагати
реалізовувати їй цікаві ідеї, сформувати простір для
саморозвитку поза університетськими аудиторіями — такі цілі
має нещодавно створена Tech StartUp School при Львівській
політехніці.

— Передовсім хочемо „збудувати
міст“ між випускниками Львівської
політехніки й реальним бізнесом,
який потребує конкретних рішень
і певних практичних навичок. Ми
допомагаємо студентам, які прагнуть не лише отримати диплом, а
мають ідеї для власної справи чи
готові стати частиною команди,
яка потребує певного спеціаліста.
Завдяки потужності Політехніки й
викладачам-практикам, які добре
знають потреби ринку, зможемо
сприяти охочим здобути потрібні
навички чи залучити інвесторів, —
розповів дещо про школу спеціаліст
науково-дослідної частини Леонід
Шалашний.
Головною складовою Tech
StartUp School будуть зустрічі з цікавими людьми-практиками з різних
галузей діяльності. Для студентів нашого університету участь у цих лекціях — безоплатна. Так, нещодавно
відбулася зустріч-бесіда з відомим
засновником розумного годинника — Smart Atoms, який, окрім часу,
показує важливі дані та інформацію
з інтернету, Назаром Білоусом.
Згодом планують запровадити
„навчальні пакети“ з різних спеціальностей. Основну увагу приділятимуть саме тій інформації, яка безпосередньо пов’язана з відповідною
галуззю, замість звиклого університетського загального курсу з цілої
низки предметів. Хоча, як розповіли в Tech StartUp School, добиратимуть додатково дотичні предмети,
за потребами слухачів курсів. Так, до
прикладу, нині практично кожен фах
якимсь чином пов’язаний з ІТ-технологіями, тож, відповідно, аби бути
добрим фахівцем, треба володіти
цими навичками.
— Ми добираємо предмети й
фахівців під кожен конкретний напрям. Залежно від спеціальності,
тривалість курсу буде 24–32 ака-

демічні години (тобто місяць), а за
потреби й більше, — додала спеціаліст науково-дослідної частини
Олександра Максимець. — Та для
навчання на курсах Tech StartUp
School потрібно вже мати певну базу

знань, бо азів ніхто не пояснюватиме. Тобто це оптимальне додаткове навчання для студентів старших
курсів чи випускників, які вже мають
багаж знань. Зрештою, вища освіта
в нашій країні саме й цінна кількістю вивчених предметів, бо це дає
можливість легко „перебудуватися“
під будь-яку галузь. Зрештою, нині
усе настільки стрімко розвивається,
що, незалежно від фаху, недостатньо провчитися п’ять років чи прослухати якийсь курс, а розвиватися
потрібно повсякчас.
Крім цього, Tech StartUp School
даватиме можливість підприємцям,
зокрема й іноземним, „виховувати“
фахівців під власні потреби, орієнтуючи, які знання та навички потрібні для роботи. Також підприємці
зможуть знаходити працівників серед перспективних політехніків, які
добре знають свій фах. Як наголосили в Tech StartUp School, уже нині
є чимало цікавих пропозицій для
співпраці від різноманітних компаній — українських та закордонних:
вони хочуть бачити в себе випускників Політехніки.
У Tech StartUp School переконані: те, що Політехніка — один

із найкращих вишів України, стане
потужним поштовхом до ще більших звершень. Крім цього, розширення спектру можливостей для
навчання, отримання доброї роботи, саморозвитку, сприятиме й
збільшенню кількості абітурієнтів.
Важливо й те, що діяльність Tech
StartUp School не обмежуватиметься лише Політехнікою — навчатися тут можуть усі охочі, не лише зі
Львова, а й з цілої України чи закордону, незалежно від отриманої
освіти.
— Звичайно, найбільший акцент
робитимемо на інженерних спеціальностях. Також тепер складно
будь-що уявити без ІТ-технологій.
Та й, зрештою, найбільші львівські
ІТ-фірми вийшли саме з Політехніки, і вони готові допомагати. Перший, хто запропонував нам співпрацю, а саме провадити майстер-класи
з роботи в команді лідерства — співзасновниця „HR-кав’ярні. Львівський клуб менеджерів із персоналу“
Анна Зайцева. Навчатимуть у нашій
школі й фахівці зі стартапів, менеджменту. Узагалі, маємо окреслений
список тем, який надалі розширюватимемо, і відповідно до них добираємо цікавих лекторів, — розповіла
про специфіку роботи Tech StartUp
School фахівець науково-дослідної частини Оксана Осадець.
Щоб навчання було комфортним
та продуктивним, для Tech StartUp
School Львівська політехніка виділила окреме приміщення (вул. Академіка Колесси), де нині тривають
ремонтні роботи. Там, окрім лекторіїв, обладнають спеціалізовані
лабораторії, які облаштовуватиме
Дніпровська компанія „Ноосфера“.
Як наголосили в Tech StartUp School
— це місце буде одним із найбільш
інноваційних у Львові, з пристроями, яких нема навіть у цілій західній
Україні, коворкінгом, де студенти
працюватимуть із підприємцями.
Зараз також триває конкурс на розробку краунфандинґового майданчика, де всі охочі з цілої України матимуть змогу виставляти власні ідеї.
Наталія ПАВЛИШИН
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Львівська політехніка:
навчає, формує, розвиває

Б

агатогранність, різновекторність, готовність до швидких змін
та постійного розвитку — чинники, які важливі нині як ніколи
раніше, якщо прагнете досягти успіху. Національний університет
„Львівська політехніка“ особливий саме різноманітністю
спеціальностей і багатством можливостей для розвитку поза
навчанням.

Спеціальності на різні
смаки
Тут, у Політехніці, легко знайдуть професію „до смаку“ й технарі,
і гуманітарії. Серед шістнадцяти
навчально-наукових інститутів є
цікаві спеціальності для тих, хто
мріє потрапити до найпопулярнішої та найуспішнішої сьогодні
„касти“ ІТ-фахівців (ІКТА, ІКНІ,
ІТРЕ, ІМФН), хто відчуває в собі
хист творити красу довкола нас і
диктувати моду в дизайні чи архітектурі (ІАРХ), та й для тих, хто
мріє формувати міста й довкілля
(ІБІД). Є напрями й для тих, хто
знає: справедливість — понад усе,
уміє підтримати чи допомогти знайти себе — правництво та психологія
(ІНПП). Безперечно, чимало в Політехніці можливостей для інженерів, енергетиків (ІЕСК), геодезистів
(ІГДГ), машинобудівників (ІІМТ)
тощо. Тут здобувають фах фармацевта, харчовика, парфумера (ІХХТ),
стають згодом добрими економістами та керівниками команд (ІНЕМ,

ІППТ), набувають професію еколога (ІЕПТ), майбутніх дипломатів
(ІГСН) та багато інших.

Колегія студентів — місце,
де „виростають“ лідери
Колегія студентів Львівської політехніки — це ще одна сходинка
для саморозвитку молоді. Тут вони
мають можливість творити власний
світ, зі своїми правилами та нормами. Особлива ця діяльність ще й тим,
що студенти можуть у своєму середовищі випробовувати моделі, за якими працюють різноманітні державні
органи. Тут панує чітка ієрархія, є
різні відділи та напрями: освітній і
науковий, міжнародний, соціальний
захист, культмасовий, що охоплює
творчий розвиток студентів, організування всіляких заходів, серед яких
уже чимало традиційних — фестивалі „Весна Політехніки“, „Осінь
Політехніки“, акустичні вечори в
інститутах, День першокурсника,
„Міс Політехніки“, фотоконкурс
„Спалах“ та багато інших.

Разом із BEST: навчатися,
подорожувати,
розвиватися
Молодіжні організації та спільноти — це ще одна грань розвитку молоді у Львівській політехніці.
Особливе місце в житті політехніків посідає Міжнародна студентська
організація BEST (Board of European
Students of Technology). Саме завдяки
її діяльності студенти напряму спілкуються з роботодавцями провідних
світових фірм, які зацікавлені саме у
випускниках Львівської політехніки.
Ще одна перевага — можливість
повчитися в усіх країнах Європи, де є
осередки BEST, узяти участь у різноманітних програмах-обмінах, долучитися до спільних цікавих проектів
— „Інженерні змагання“, „Інженерний ярмарок кар’єри“ та багато інших.
І взагалі — просто весело й корисно
провести свої студентські роки.

Не лише книгозбірня, а й
громадський простір
Та й навіть наукова студентська
бібліотека в нас — не просто книгозбірня з величезним вибором сучасної технічної та художньої літератури, а й цікавий громадський простір,
де впродовж року відбувається безліч цікавих заходів, зорієнтованих
на різні зацікавлення й уподобання.
Тут можна поспілкуватися з відомими підприємцями та письменниками, побачити дизайнерське дефіле,
мистецькі майстер-класи, обговорити чи подискутувати на будь-яку
цікаву тему.
Наталія ПАВЛИШИН
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до уваги абітурієнтів!

В

Не проґавте свій шанс

ипускники загальної середньої освіти, які
вступають на перший курс бакалаврату
інженерно-технічних і математичноприродничих спеціальностей, мають додаткові
можливості збільшити свій прохідний бал під
час вступу до університету.
28 квітня Львівська політехніка проведе Всеукраїнську олімпіаду для професійної орієнтації вступників.
Узявши в ній участь і здобувши перемогу, можна отримати додаткові бали до ЗНО при вступі саме на ці

спеціальності (згідно з додатком до „Правил прийому…“, № 7). Для участі в першому турі потрібно зареєструватися на сайті Львівської політехніки включно
до 28 квітня.
Почнеться перший тур онлайн-олімпіади о 15 годині. Зайти на сайт Політехніки можна з дому чи шкільного інтернет-класу й відповісти на запитання. Після
закінчення тестування кожен учасник отримає результати турнірної таблиці. Цей онлайн-тур є своєрідною
перепусткою до другого, очного туру.
Другий тур із переможців першого туру відбуватиметься у стінах Львівської політехніки. Здобувши до 7
балів, які доповнять конкурсний бал, можна отримати
гарантоване державне місце.

„Бібліотрамвай“ курсує Країною чудес
Науково-технічна бібліотека запрошує школярів у захопливу подорож Країною чудес (для дітей віком
9–13 років).
У супроводі казкової героїні Аліси бібліотекою знову курсуватиме
„Бібліотрамвай“. Відправлення відбудуться о 10.30 та 11.30 зі станції
Студентська бібліотека (вул. Митрополита Андрея, 3).
Пасажирів чекатиме незабутня
мандрівка до чарівного світу відомої
казки разом із її героями. Упродовж
маршруту для учасників підготовано
несподіванки, сюрпризи, вікторини,

ігри, міні-квести, книжкові виставки.
Кожен мандрівник обов’язково отримає унікальний разовий читацький
квиток бібліотеки, а найактивніші —
призи.
А ще відвідувачі зможуть спробувати себе в майстерності на майстер-класі з фелтинґу (техніка
валяння) об 11.30, узяти участь у
грі-презентації „Світ аніме та манґи“. Історія розвитку цього виду кіномистецтва; знайомство зі світом
ієрогліфів та конкурс із написання
знаків“ (у рамках відзначення року
Японії в Україні) о 12.30.

Окрім цього, на старшокласників
та студентів чекатиме історична гра:
„Leopolis 1527: відродження з попелу“ о 14.00, яка висвітлюватиме події
далекого 1527 року, коли велика пожежа перетворила Львів на згарище.
Відновлення міста залежить від кожного з учасників гри.
Для тих, кому цікава історія Львівської політехніки та її бібліотеки,
підготовано історичну екскурсію
до унікального приміщення старої
книгозбірні в головному корпусі та
книжкова виставка, яка презентує
рідкісні видання XIX століття о 14.30.

Реєстрація-https://www.facebook.com/events/487512258306420/ довідки за тел. 067-360-06-92
Приходьте й подорожуйте разом із нами книжковою Країною чудес!

Королівство дитячої книги
Шановні політехніки! Бажаєте долучити дітей до
чарівного світу книги?
Запрошуємо вас до відділу художньої літератури
Науково-технічної бібліотеки (вул. Митрополита Андрея, 3, 5-ий поверх).
На ваших дітей чекають народні й літературні казки, українські та народів світу; твори українських і за-

рубіжних письменників, серед яких і ті, що вже стали
класикою дитячої літератури. Пізнавальна книга розповість про світ, який оточує ваших дітей.
Пориньте разом із ними в казкове королівство і хоч
мить побудьте у світі, де панує всепереможне добро!
На інтернет-сторінці НТБ, у розділі „Віртуальні
виставки“, ви можете ознайомитися з презентацією
„Королівство дитячої книги“, яку ми підготували для
ваших дітей.
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