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Від 1 вересня
діятиме
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електронний квиток
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Краківський хор
і оркестр
концертували
для львів’ян

3 с.

20

2

ВАША ДУМКА

ч. 13 [2973]
4 — 17 травня 2017

Цікаві думки з Наукових фестин
Проректор із наукової роботи Наталія Чухрай:

„Наш університет запалює любов до науки“
Наукові фестини — це передовсім популяризація науки. Львівська політехніка має глибокі традиції і є потужним науковим осередком, тож можемо запропонувати молоді багато
цікавого в плані пізнання. Політехніка має й культурно-просвітницьку місію дослідницького університету, тож пропагуємо любов до науки. На фестинах представлено всі
інститути не лише своїми напрацюваннями, а й науковцями, які готові бути не тільки
керівниками наукових праць, а й стати менторами для дітей, щоб запалити вогонь любові
до науки, надихати молодь на самореалізацію через цікаві наукові проекти. Приємно,
що багато ініціатив для цьогорічних Наукових фестин запропонували саме молоді науковці, тішить, що є
така сильна генерація. Також уже цього року до нас звернулися провідні компанії, зокрема зі Львівського
ІТ-кластеру, щоб доєднатися до нашої події для популяризації власної діяльності.

Співзасновник компанії SoftServe Тарас Кицмей:

„Львів розвиватиметься спільно з Політехнікою“
Наука, творення чогось нового на основі пізнання — це те, що нас усіх надихає. Ми сьогодні входимо в економіку знань, де люди й таланти — основні активи компаній. Це особливо
помітно в ІТ-індустрії, яка у Львові активно розвивається. Нині творимо нову стратегію:
Львів — креативне місто. Прагнемо, щоб розвивалися фахівці інших індустрій: фізики,
хіміки, дизайнери, художники, письменники… Хочемо, щоб Львів став центром талантів,
куди приїжджатимуть із різних куточків світу, аби креативити, спілкуватися. Величезну
роль у цьому процесі відіграватиме саме Львівська політехніка.

Наталія Баранова, бібліотекар відділу художньої літератури студентської бібліотеки
Львівської політехніки:

„Погода завадила приїхати всім охочим“
На фестини завітали учні львівських шкіл, зокрема 5-Б класу школи № 3, які гостюють у
Політехніці вже не вперше. На жаль, погода завадила приїхати всім охочим, але ті, кому
вдалося до нас потрапити, — дуже задоволені. Аліса провела чудову екскурсію чарівною
країною, дітей дуже зацікавили конкурси. Звісна річ, особливо малеча захопилася збиранням спеціальних фішок, завдяки яким можна отримати призи. Напевно, найбільше
маленьким гостям сподобався майстер-клас із фелтинґу — техніки валяння, кожен мав
змогу власноруч виготовити іграшку з вовни. Діти з головою занурилися в роботу, адже у школі на уроках
праці такого не роблять.

Владислав Цап, учень 11 класу Жидачівської ЗОШ № 2:

„Планую вступати саме сюди“
Фестини насправді сподобалися. Безліч різних експериментів, які не провадять у школах
чи вдома. Усе життя мріяв побачити на власні очі хімічні досліди, сьогодні нарешті трапилася така нагода. Зацікавили новинки в автомобільній галузі. Зараз іду на гру у шахи з
ґросмейстером. До речі, дуже сподобалася сама будівля Політехніки як зовні, так і зсередини, надзвичайно приємні люди, враження лише позитивні. Планую вступати саме сюди, на
IT-технології, тому прийшов на фестини — ознайомитися із майбутнім місцем навчання.
Цей захід допоміг мені краще зрозуміти, чим займатимуся найближчі декілька років.
Думки записали
Наталія ПАВЛИШИН,
Анастасія МОЗГОВА
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неформальна зустріч

Відверта розмова про все, що турбує
студентів

П

оділитися власними ідеями та колективно обдумати, як можна вирішити
ті чи інші проблеми, нещодавно мали нагоду голови колегій студентів
Львівської політехніки разом із ректором професором Юрієм Бобалом.

Участь у цій зустрічі
також взяли: проректор
з науково-педагогічної
роботи Роман Корж, директор Студмістечка Ігор
Гельжинський, голова
Профбюро студентів і аспірантів Богдан Поліщук

та голова Колегії студентів Олександр Николяк.
Упродовж двох годин
і очільник університету, і студенти „підняли
на-гора“ багато питань і,
що важливо, чимало незручних, що свідчить про

відверту розмову й готовність до вирішування того,
що найбільше „болить“.
Так, зокрема Юрій Ярославович закликав молодь активніше реагувати, якщо
невдоволені навчальним
процесом, якщо викладан-

ня старших лекторів іде за
конспектами, складеними
понад півстоліття тому.
Нині в Політехніці чинне нове положення про
рейтингування кафедр і
викладачів, яке розробила спеціально сформована робоча група молодих
науковців університету.
Закінчення на 16 с. m

з головної зали

Про студентську активність, участь у
міжнародних програмах, відзнаки за здобутки

Н

а квітневому засіданні Вчена рада обговорила
важливі питання студентського самоврядування,
проаналізувала участь Львівської політехніки у
програмах Еразмус+, затвердила зміни та доповнення
до правил прийому 2017 року, представила науковопедагогічних працівників до вчених звань.
ПМОМ Віталія Ромаки
на здобуття іменної стипендії Верховної Ради
для найталановитіших
молодих науковців.
Про стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в
університеті доповів голова комісії з питань студентства й
молодіжної політики Василь Козик.
Співдоповідачами були проректор
Роман Корж і голова Колегії студентів Олександр Николяк. Ішлося
про участь студентського самоврядування в ухваленні важливих рішень, у міжнародній студентській
діяльності, у наукових фестинах і
фестивалях Litteris et Artibus, участь
у керуванні університетом, позицію в обстоюванні прав та інтересів студентів тощо. В ухвалі Вченої
ради щодо цього питання є, зокрема,
пункт про сприяння студентському
самоврядуванню в реалізуванні студентських ініціатив.

| Світлина Ірини Мартин

Розпочалося засідання дещо нетрадиційно. Цього разу гостями Вченої ради були: заступник начальника
Львівської митниці Андрій Тодощук
та Народний депутат України, доцент Львівської політехніки Оксана
Юринець. Андрій Тодощук (до слова, наш випускник), який уже тривалий час співпрацює з кафедрою ЗМД,
вручив грамоти найкращим студентам кафедри, а також подяки їхнім
викладачам за співпрацю із Львівською митницею. Оксана Юринець
вручила відзнаки „За заслуги перед
українським народом“ науково-педагогічним працівникам, які активно долучаються до парламентських,
комітетських слухань, круглих столів, обговорень важливих питань.
Заслужені нагороди отримали
найкращі студенти, які впродовж
місяця здобули перемоги і призові
місця в олімпіадах, відзнаки на студентських наукових конференціях.
Учена рада підтримала висунення кандидатури доцента кафедри

Учасники Вченої ради також заслухали й обговорили доповідь проректора з міжнародних зв’язків Олега
Матвійківа про міжнародну освітню
співпрацю у програмі Еразмус+. Було
вирішено вважати участь викладачів
і студентів Львівської політехніки в
міжнародних проектах програми пріоритетним напрямом розвитку міжнародної співпраці. Центру міжнародної освіти рекомендовано більше
інформувати працівників і студентів
про проектні запити програми Еразмус+, зокрема КА1 (навчальна мобільність), КА2 (проекти співпраці),
імені Жана Моне.
Ірина МАРТИН
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олімпіади

Перемоги на Веукраїнській студентській
олімпіаді з радіотехніки

Р

адіотехніки змагалися у фінальному турі
олімпіади зі спеціальності, що відбулася
у Вінницькому національному технічному
університеті. Серед 47-ми студентів із 14 провідних
вишів України троє представляли Національний
університет „Львівська політехніка“. Це Юрій
Демчина, Петро Жук і Степан Цвик.

Змагання Всеукраїнської студентської олімпіади з радіотехніки
(ВСОРТ) відбувалися в
особистому й командному
заліках. Четвертокурсник
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки Юрій
Демчина в особистій першості виборов третє місце,
а також отримав дипломи:
за I місце з дисципліни
„Сигнали і процеси в раді-

отехніці“, за оригінальне
розв’язання задачі, а також диплом „За волю до
перемоги“. Його колега
Степан Цвик здобув диплом за І місце з дисципліни „Аналогові електронні
пристрої“.
У командному заліку
Львівська політехніка отримала ІІ місце за результатами творчого конкурсу
практичних розробок на
платформі Arduino. У тео-

SSЮрій Демчина

SSСтепан Цвик

ретичному конкурсі збірна
нашого університету здобула загальне третє місце.
Тренер команди, асистент кафедри теоретичної
радіотехніки та радіовимі-

рювання Михайло Змисний, який супроводжував
команду, узяв участь у науковому семінарі для членів журі.
Ірина МАРТИН

Перший млинець не глевкий,
а „срібний“

В

| Світлина Анастасії Мозгової

олодимир Петрів, студент 5 курсу групи МПМ-12 Інституту
інженерної механіки і транспорту, здобув друге місце у ІІ
етапі щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму
„Зварювання“ зі спеціальності „Технологія та устаткування
зварювання“. Організатором цієї олімпіади, що проходила 11–12
квітня, став Приазовський державний технічний університет (ПДТУ).
Представники ІІМТ у таких змаганнях брали участь уперше, проте
результат гідний.

SSІван Хомич та Володимир Петрів

— Олімпіада мала два етапи.
Перший проходив на нашій кафедрі й був схожий на звичний іспит.

Другий відбувався в Маріуполі, де
за першість боролися 40 учасників із
12 українських вишів, — розповідає
Володимир.
До олімпіади студент готувався
два тижні, допомагали йому п’ятеро викладачів. До Маріуполя поїхав
із тренером — асистентом кафедри
„Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій“ Іваном Хомичем.
— На жаль, ми були єдиною українськомовною командою. Тестові білети надрукували також російською,
що дещо ускладнювало роботу для
тих, хто говорить і мислить українською, але це не завадило Володі

виконати завдання на 10 хвилин скоріше, ніж цього вимагали. Дискримінації не було, навпаки, над нами
„трусилися“, бо ми були українськомовні учасники, які приїхали здалека. Загалом організатори молодці,
— розповів Іван Богданович.
Незважаючи на те, що Маріуполь
— прифронтове місто, львів’яни довели, що не бояться їхати туди.
— Ми мали можливість гуляти
містом. Звичайно, з архітектурою
Львова його не порівняти — багато
будівель і заводів радянської доби.
Ознак воєнних дій ми не помітили.
Пострілів, вибухів не чули. А тому
склалося враження, що місто живе
звичайним життям. Єдиною пересторогою була комендантська година, яка розпочиналася від 21.00,
— підсумовує розмову Іван Хомич.
Політехніки називають поїздку не лише успішною, а й цікавою.
Призер Володимир Петрів отримає
й грошову винагороду.
Анастасія МОЗГОВА
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Who knows English best?

У

Львівській політехніці відбулися Всеукраїнські змагання з
англійської мови для студентів, у яких англійська мова не
є спеціальністю. Переміг студент Харківського національного
університету Ігор Прудкий. Десятеро студентів різних вишів здобули
призові місця, а ще шестеро — відзнаки в різних номінаціях, за
найкраще виконання окремих завдань.
Олімпіада відбувалася у два тури
впродовж двох днів. На перший тур
прибули 106 учасників зі 76 вишів
України. Першого дня студенти виконували завдання з аудіювання, читання та використання мови у формі
тестування з автоматизованим перевірянням результатів. Наступного
дня змагалося 20 студентів, які отримали найбільше балів у першому турі.
Тепер конкурсанти письмово складали власне висловлення та мали усну
бесіду з членами журі.

Серед призерів олімпіади — студенти ЛНУ ім. Франка, Харківської
політехніки, економічних університетів Києва й Тернополя, Запорізького технічного університету,
Національного медичного університету тощо. На жаль, наші студенти цього разу не вибороли призових
місць. Лише Дмитро Троцько отримав грамоту за найкращий результат
в усному мовленні.
Ірина МАРТИН

Гімназистки — призерки
всеукраїнських олімпіад

Д

Щоб дійти до етапу всеукраїнського рівня, довелося здолати
шкільний, районний та обласний
етапи, здобувши там першість. На
олімпіаду з географії Христина
вирушила до Кропивницького, а
Оксана змагалася з історії в Черкасах. Зазвичай четвертий етап
шкільних олімпіад триває два дні
й має теоретичні та практичні
завдання. Серед практичних із географії було розпізнавання гірських
порід і мінералів, з історії — робота з мапами, портретами історичних героїв. На олімпіаді з географії
змагався 41 учасник з усієї України,
з історії — 32.
Христина каже, що їй подобаються природничо-пізнавальні
дисципліни. Вона також мала шанс
взяти участь у всеукраїнських змаганнях із біології, однак вибрала
географію, оскільки час проведення
олімпіад збігся. До того ж, дівчина
здобула друге місце на обласному
етапі олімпіади з української мови.

| Світлина Ірини Мартин

ев’ятикласниці Львівської академічної гімназії Христина й Оксана
Паляниці люблять учитися, брати участь в олімпіадах і, звісно,
перемагати. Цього разу дівчата стали призерками четвертого етапу
всеукраїнських олімпіад із географії та історії і вибороли треті місця.

Оксана цьогоріч брала участь
в олімпіаді не лише з історії, а й із
фізики і християнської етики. Після
перемоги на районному етапі треба було обрати щось одне. Дівчина
вибрала фізику й отримала третє
місце на обласному етапі. Оксана
любить як точні, так і гуманітарні
дисципліни.
Ірина МАРТИН

5

коротко
Молодь має шанс зреалізувати
себе у владі. Проект під такою
назвою триває у Львівській обласній державній адміністрації. Його
учасники стажуватимуться у структурних підрозділах ЛОДА, а найкращих — зарахують до кадрового
резерву облдержадміністрації. Вимоги до кандидатів: громадянство
України, добре знання державної
мови, повна вища освіта або кваліфікація „бакалавр“, „спеціаліст“,
досвід роботи з найпоширенішим
програмним забезпеченням ПК.
Докладніша інформація — на сайті
ЛОДА.
Студенти старших курсів та
випускники вишів можуть
отримати стипендії Фулбрайта.
Офіс Програми імені Фулбрайта в
Україні приймає анкети для участі
в конкурсі на отримання магістерських стипендій Fulbright Graduate
Student Program до 16 травня 2017
року. Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та
природничі дисципліни. Докладніше — на Порталі можливостей
Львівської політехніки
Студентка Львівської політехніки
Наталя Олійник перемогла у Всеукраїнській студентській олімпіаді з політології. У неї найкращий
результат серед 64 студентів вишів
України, для котрих політологія
не є профільною спеціальністю.
Олімпіада відбувалася в Уманському державному педагогічному
університеті ім. П. Тичини.
Розвиток мовної освіти в Україні
має три основні напрями: забезпечення вільного володіння
державною мовою, володіння
рідною мовою (у разі відмінності), а також активний розвиток
володіння іноземними мовами.
Таку думку висловила міністр
освіти і науки Лілія Гриневич під
час експертного обговорення теми
розвитку багатомовності українських школярів. Міністр наголосила, що поряд із тенденцією до
збільшення кількості учнів, у школах з українською мовою навчання
(на 8% більше, ніж 2 роки тому),
залишається загрозлива тенденція
— у деяких школах із викладанням мовами національних менших не дають достатнього рівня
володіння державною мовою.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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міжнародна співпраця

Подвійні дипломи — для випускників
коледжів
У
середу, 12 квітня, у Національному
університеті „Львівська політехніка“
підписали угоду про співпрацю між
університетом та Торгово-промисловою
палатою Ерфурта. Майже рік тому
сторони декларували наміри про
співпрацю в рамковій угоді, новий же
документ конкретизував напрям такої
співпраці — у Політехніці створено
німецько-український освітній центр
для коледжів.

| Світлини Тетяни Пасович

Плани спільно навчати українських студентів
коледжів із тим, аби вони
одержували подвійні дипломи (український і німецький), своїми підписами скріпили ректор університету професор Юрій
Бобало й генеральний
директор Торгово-промислової палати Ерфурта
професор Ґерард Ґрусер.
Це найбільша з трьох
торгово-промислових
палат Тюрінґену, вона
об’єднує близько тисячі
різних підприємств цієї
федеральної землі Німеччини.

Як
розповів проректор із
науково-педагогічної роботи
Львівської політехніки Роман
Корж, студенти коледжів
університету, котрі мають високу академічну
успішність, відповідний
рівень знання німецької
мови, отримали нагоду
впродовж трьох місяців
практикувати на підприємствах Німеччини (адже
в німецьких коледжах набагато більша практична
складова), завершувати навчання в Україні й

одержувати дипломи про
освіту обох країн. Ідеться навіть про поточний
навчальний рік: студенти коледжів до кінця
навчального року ще
можуть вивчити дисципліни, яких бракує для німецького диплома, а вже
після одержання українських дипломів відбути
практику в Німеччині та
отримати німецький до-

кумент про освіту. Надалі
учасниками проекту можуть бути студенти 2–3
курсів коледжів Львівської політехніки.
Німецька сторона
сплачує дорогу, перебування, поглиблене вивчання німецької мови,
стипендію в розмірі 600–
1000 євро на місяць.
Удосконалювати німецьку мову в Україні й
видавати відповідні сертифікати допомагатиме
Лінгвістично-освітній
центр Інституту адміністрування й післядипломної освіти Львівської політехніки.
Перебуваючи у Львові, німецька делегація
вирішила також здійснити приватну доброчинну пожертву. Професор
Ґерард Ґрусер із дружиною, Томас Фальбуш,
який відповідає за освітній центр в Ерфурті, та
Тобіас Кромгольц, який
відповідає за проект в
Україні, передали 20 тисяч гривень на потреби
навчально-реабілітаційного центру „Джерело“.
Тетяна ПАСОВИЧ
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можливості

День Cisco у Львівській політехніці

У

Директор ІТРЕ професор Іван
Прудиус наголосив, що учасники
перебувають „на території, де в Галичині в 30-х роках зароджувалася
електроніка, радіотехніка, — це
аудиторія імені Юрія Теофіловича
Величка“.
— До 2016 року наш інститут
готував фахівців за 12-ма спеціальностями, нині їх об’єднано в 4: ІТ,
електроніка, приладобудування,
радіоапаратне будування, — додав
Іван Никифорович. — Протягом
останнього року ми активно працюємо над відкриттям нових спеціальностей. І нашим постійним
завданням є підвищення рівня підготовки фахівців у галузі ІТ. Допомагає нам у цьому Академія Cisco,
яка працює при ІТРЕ вже 10 років.
Через неї пройшли сотні студентів,
підготовлено інструкторів (керівник групи підготовки інструкторів
— Орест Костів). Ми намагаємося
підготувати на цій базі якнайбільше
студентів.
За словами завідувача кафедри
телекомунікацій професора Михайла Климаша, щороку завдяки
Академії вдавалося сертифікувати
до 10% студентів. Пройти останні
внутрішні модулі змогли навіть
випускники інституту, які вже десь
працюють.
Цьогоріч для охочих одержати
сертифікати Cisco з’явилася нова
можливість — інкубатор інженерів. Студенти можуть дистанційно
навчатися, скажімо, у Кракові, а
потім незалежно сертифікуватися
в компанії Cisco. Про деталі такого
навчання учасникам заходу розповіла Єва Зюбіна.
— Але без базових знань із телекомунікацій ви не надаєтесь ні
для нас (університету, українських
компаній), ні для сертифікації провідної ІТ-компанії, — додав Михайло Миколайович.
Такий висновок підтвердив і випускник ІТРЕ (грудень 2016 року)
Богдан Головко (на світлині), котрий

упродовж останніх п’яти місяців
працює в компанії Cisco у Кракові
інженером із підтримки клієнта.
Ділячись рецептом успіху зі своїми колегами, нещодавній студент
кафедри телекомунікацій зазначив,
що основні вимоги до сучасного
ІТ-спеціаліста: диплом бакалавра або магістра телекомунікацій,
комп’ютерних наук або подібного
напряму; обов’язкове знання англійської мови на рівні вище середнього; зацікавленість у мережевих
технологіях, ІТ-галузі та бажання
постійно навчатися. Як із фаху, так
і з англійської вимагають не дипломів чи сертифікатів, а перевіряють
знання.
— На важливості знання англійської хочу наголосити окремо,
— додав Богдан. — На мою думку,
це основний інструмент, що дозволить вивчити нові технології, а
також спілкуватися з інженерами з
усього світу. Тому, якщо ви ще не
знаєте англійської мови, то свій
шлях до Cisco краще розпочати з її
вивчання. І доконечно маєте підвищувати рівень розмовної англійської, для цього найкраще відвідати
курси.
Нещодавній студент, а тепер інженер компанії Cisco розповів, що
в основі його успіху — наполегливість і цілеспрямованість:
— У мережевій академії Cisco в
ІТРЕ участь зі мною брало близько
60 однокурсників. Усі мали доступ
до інформації. Але з часом нас лишилося 4 чи 5. Та й вони пройшли
лише половину, увесь курс здолав
лише я. За рік навчання в Академії
мені вдалося отримати сертифікат
CCNA. І я подав заявку на роботу в
компанії.
— Ви давно хотіли працювати в
Cisco?
— Як тільки я почув про мережеву академію на першому курсі,
одразу почав мріяти про роботу
в Cisco, адже це лідер мережевих

| Світлина Тетяни Пасович

четвер, 20 квітня, в Інституті телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки вже традиційно відбувся день Cisco.
Цьогоріч для участі в ньому зареєструвалося 52 учасники з Польщі
та з різних областей України (представники львівських вишів,
де готують відповідних фахівців ІТ-галузі, Тернополя, ІваноФранківська, Ужгорода).

технологій у всьому світі. І як тільки нас зареєстрували студентами
академії, почав наполегливо працювати на сертифікат.
— То „заслуга“ Політехніки лише
у „знайомстві“ з Cisco?
— Насправді ІТРЕ надає базові
знання. Їх самих недостатньо, вони
дещо застарілі, більш теоретичні,
та завдяки мережевій академії рівночасно з цими знаннями ми практикуємося на обладнанні, саме це
дозволило мені зрозуміти базові
концепти мережевих технологій.
— Чому Ви обрали для працевлаштування саме Краків?
— У світі є три центри Cisco, які
обслуговують клієнтів, — у Польщі, Америці, Індії. У кожному працює близько тисячі інженерів. Розміщення в різних частинах світу
дозволяє цілодобово обслуговувати
всіх клієнтів, забезпечувати повсякчасну технічну підтримку. Краків
для мене найближчий за відстанню.
— Чи розглядаєте Ви для себе
можливість знайти роботу в Україні?
— Я планую поки що кілька років попрацювати в Cisco. Але потім
хотів би повернутися в Україну і
знайти тут роботу. У мене є базове
розуміння мережевих технологій,
тому адаптуватися під будь-яку
компанію буде нескладно.
Тетяна ПАСОВИЧ
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наукові фестини

Політехніка розкрила всі можливості
перед школярами

Д

ля сильних виклики — це можливість розвитку.
Цьогоріч треті Наукові фестини стали ще одним
щаблем зростання для Львівської політехніки. Не
зважаючи на форс-мажор — холоднечу та дощ,
до нашого університету з’їхалося чимало гостей:
дорослих, юних і зовсім малих, спраглих побачити щось
нове, цікаве й захоплююче, відкрити для себе науку.

| Світлини Наталії Павлишин

Серед тих, хто 22 квітня вітав політехніків із відкриттям уже традиційного фестивалю — депутат Верховної
Ради України Оксана Юринець. Вона
зазначила, що саме в Політехніці зібралася молодь, яка змінить Україну.
А директор департаменту освіти і науки ЛОДА Любомира Мандзій наголосила, що „Наукові фестини Львівської
політехніки — це промоція науки для
різних поколінь, адже тут можна побачити її зісередини“. Із вітальним
словом також виступили й давні друзі
нашого університету професор Вроцлавської політехніки Тадеуш В'єнцковський та співзасновник компанії
SoftServe Тарас Кицмей.
Урочисто розпочав захід Славень
студентів, який виконав Народний
студентський хор „Ґаудеамус“. До
гостей із глибини століть завітав
перший ректор й архітектор головного корпусу Юліян Захарієвич, із
фронтону головного корпусу зійшли
три музи — Інженерія, Архітектура й
будівництво, Механіка (студенти Народного театру-студії „Хочу“).
— Основне, чого ми чекаємо від Наукових фестин, — збільшення вступників до Львівської політехніки, але
не лише кількісного, а й якісного. Ми
переконалися, що проводити профорієнтаційну роботу з одинадцятикласниками вже запізно, оскільки

вони зорієнтовані в
своєму виборі. Вважаємо, що найкраще
таку інформаційну
кампанію спрямовувати на молодших
школярів, щоб вони
ще до закінчення
школи добре знали,
що дає їм обраний
фах. Саме Наукові фестини допомагають нам знайти свідомих абітурієнтів. Для нас важливо, щоб обрана професія задовольняла їх, — наголосив
ректор Юрій Бобало.
Проректор Олег Давидчак зазначив, що Наукові фестини допомагають вступникам ознайомитися не
лише з навчальними напрямами, а й
з конкретними дисциплінами. Політехніка пропонує абітурієнтам понад
шістдесят освітніх програм бакалаврського рівня, більше як 150 магістерських програм, тому їм важко визначитися.
Розпочалися фестивальні заходи ще в четвер презентацією фотовиставок „Державне будівництво.
Латвійська архітектура ІХ–ХХІ ст.“
і „Стиль модерн в архітектурі: Рига
та Латвія“. Їх представили Повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс і головні
архітектори Риги та Львова — Гвідо
Прінціс і Юліян Чаплінський.
У рамках Наукових фестин директор
ІКТА професор Микола
Микийчук й асистент
кафедри інформаційно-вимірювальних
технологій Юрій Кривенчук організували обласну науково-технічну
виставку-конкурс молодіжних інноваційних
проектів „Майбутнє
України“. Цей щоріч-

ний захід проводять із
метою пропагування
науково-дослідницької та експериментальної роботи серед
учнівської молоді. На
виставці свої напрацювання представили
учні 9–11 класів, які
активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.
Гості фестин могли
оглянути розробки з
електроніки та приладобудування, машинобудування, інформаційно-телекомунікаційних систем
та технологій, робототехніки тощо.
Усі, хто прийшов до Політехніки
22 квітня, мали нагоду ознайомитися з різними інститутами, оглянути
найцікавіші наукові напрацювання, поспілкуватися з керівниками та
провідними викладачами. Найбільше
зацікавлення, особливо серед дітей,
звичайно ж, викликали досліди, які
проводили в наметі ІХХТ. Натовп
школярів практично не зменшувався: кожен хотів побачити, запитати
та навіть спробувати самотужки щось
„похімічити“.
Цікавинкою цьогорічного фестивалю стала й Tech StartUp School.
Її представили три команди IT-розробників, які продемонстрували свої
мобільні додатки, що допоможуть
налагодити двосторонній зв’язок
студентів та викладачів. Найкращий
із цих проектів незабаром впровадять
в університеті.
Ще однією цікавинкою фестин
став ІІ Міжнародний англомовний дебатний турнір Lviv Ореn. Подебатувати до Львова з’їхалося 40 команд (15 із
Європи та 25 — українських), зокрема
з Німеччини, Швеції, Естонії, Литви,
Білорусі, Польщі, Чехії, Угорщини, а
також із Туреччини, Ізраїлю, Таджикистану, Росії.
Завершився науковий фестиваль
концертом вишуканої барокової музики, який пройшов в актовій залі
Політехніки, що додало ще більше
атмосферності та відповідного настрою.
Наталія ПАВЛИШИН
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Прийшли до університету,
а потрапили на подіум і в Країну Чудес

П

оказ мод, казкові герої, витинанкарство, аніме — чи могли б ви колись
уявити, що все це асоціюватиметься у вас із найстарішим вищим технічним
навчальним закладом України та Східної Європи? Наукові фестини довели, що
„Львівська політехніка“ — це не тільки викладачі, лекції та сесія.

| Світлини Анастасії Мозгової

Коли в Політехніці
фестини, то й читальна
зала наукової бібліотеки
може стати подіумом, на
якому відділ „Мистецтв“
Технологічного коледжу
НУ „Львівська політехніка“ презентує три колекції вбрання, які виконали
студенти спеціалізації
„Дизайн одягу“. Перша —
„Лялька-мотанка“, створена за мотивом вузлової
ляльки, яка є прадавнім
українським оберегом дітей, сну, житла, господарства. Саме це надихнуло
студентів на створення
історичного, але воднораз
сучасного образу. Друга колекція — „Поклик предків“,
нагороджена дипломом за
найкраще втілення образу в
номінації „Етно-стиль“ на
конкурсі навчальних закладів „Битва модельєрів“,
сягає індіанських коренів.
У цій колекції зачіска є не

лише доповненням образу,
а його яскравим і важливим
атрибутом. На створення
третьої лінії одягу, „Мілітарі“, авторів наштовхнули
події, які сьогодні відбуваються на сході країни. Елементи одягу відображають
фрагменти військової амуніції, камуфляжу, які набули особливої популярності
після Революції Гідності.
Але жоден із цих образів
не був би таким вражаючим
без стилізованих зачісок та
макіяжів моделей, які виконали студенти другого
та третього курсів спеціальностей „Перукарське
мистецтво та декоративна косметика“, і „Дизайн
стилю, зачіски та візажу“.
Після показу студентки-третьокурсниці провели
майстер-клас із виконання
сучасної зачіски.
Не забула Політехніка
і про наймолодших — ор-

ганізатори розповсюдили
запрошення на фестини у
львівських школах, тож 22
квітня Студентська бібліотека наповнилася дитячими
голосами.
У рамках фестин для
школярів було створено
окрему програму.
— Це активна гра за мотивами книжки Льюїса Керрола „Аліса в Країні Чудес“.
Бібліотека перетворюється
на Країну Див, на кожному
поверсі є спеціальні пункти, де відбуваються конкурси, квести, вікторини.
За правильне і швидке виконання завдань діти отримують фішки, які згодом
можна обміняти на призи.
За кількістю зібраних фішок ми визначимо трьох
переможців, які отримають подарунок — книжку, — розповідає Людмила
Найда, завідувач відділу художньої літератури та просвітницької роботи НТБ.
Програма була вельми
насиченою, Аліса, Капелюшник, Червона Королева — кожен підготував для
учнів своє завдання. Діти
мали можливість попрацювати на старовинних
друкарських машинках,
вчилися заповнювати читацькі формуляри.
Море емоцій викликав майстер-клас із фелтинґу (техніки валяння
з вовни) — з величезним
задоволенням до роботи
взялися не лише дівчата,
а й хлопці.
Захід проводили працівники соціального підприємства „Рукомисли“
(ГО „Жіночі перспективи“), створеного з метою
соціальної та трудової реабілітації осіб, які перебу-

вають у складних життєвих
обставинах.
2017 — рік Японії в
Україні. Політехніка приєдналася до цієї програми
і в рамках фестин провела
дитячий захід „Світ аніме
та манге“, на якому юні
відвідувачі дізналися, що
манга — це різновид японських коміксів, і навчилися
правильно їх читати, довідались, що „аніме“— це
лише та мультиплікація,
яку створено у Японії,
училися писати ієрогліфи,
знайомились із японською
культурою тощо. За засвоєні знання діти також отримували фішки.
Із метою інтеграції молоді до Львівської політехніки для старшокласників
та першокурсників було
проведено історичну гру
„Леополіс 1527: відродження з попелу“.
Спеціалізована школа „Політехнік-Еколенд“
для охочих провела майстер-клас із виготовлення
об’ємних листівок, які своїм складним виглядом, але
простим виконанням не залишили байдужими навіть
дорослих.
Відвідувачі
майстер-класу витинанок мали
змогу переконатися, що витинанкарство не обмежується вирізанням примітивних сніжинок у дитсадку, а
є справжнім мистецтвом.
Учасники вчилися витинати мереживного ангелика.
Показово, що цей захід зацікавив дорослих відвідувачів.
Анастасія МОЗГОВА
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до першого ювілею

Обговорення зовнішньоекономічної
та митної діяльності

К

| Світлина Ірини Мартин

афедра ЗМД з нагоди свого п’ятиріччя провела ІІІ Міжнародний
науково-практичний симпозіум „Проблеми управління
зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах
Євроасоціації“. До підготовки заходу долучилася кафедра
ММП, Вища економічна школа в Білостоку і Краківська гірничометалургійна академія ім. С. Сташиця (Польща).

Учасників симпозіуму привітав
ректор Львівської політехніки Юрій
Бобало, а також Народний депутат
України, доцент Львівської політехніки Оксана Юринець, яка має парламентський досвід роботи в питаннях євроінтеграції, регіональної та
транскордонної праці між Україною
та країнами ЄС.
Під час симпозіуму відбулися дві
панельні дискусії — адаптація механізмів державного регулювання
зовнішньоекономічної та митної
діяльності в умовах євроінтеграції

(модератор — директор ІНЕМ Олег
Кузьмін) та перспективи розвитку
зовнішньоекономічної діяльності
бізнес-структур в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом (модератори —
Оксана Юринець та завкафедри ЗМД
Ольга Мельник). Учасники симпозіуму — провідні експерти, науковці,
бізнесмени (серед них є випускники
Львівської політехніки). Це співзасновник SoftServe Тарас Кицмей,
заступник начальника Львівської
митниці Андрій Тодощук, віце-пре-

зидент Львівської торгово-промислової палати, начальник управління
міжнародних економічних зв’язків
Володимир Коруд, заступник директора Науково-дослідного інституту
фіскальної політики з наукової роботи, начальник Науково-дослідного
центру митної справи Університету
державної фіскальної служби України Ольга Нагорічна, менеджер зовнішньоекономічної діяльності „Бадер-Україна“ Ігор Процик, директор
брокерської Компанії „Аверс“ Любомир Дем’янчук, закордонні учасники
— ректор Вищої економічної школи
Білостока Александер Прокоп’юк,
професор Університету в Білостоку
Александер Максимчук…
Загалом було обговорено стрижневі проблеми державного регулювання зовнішньоекономічної і
митної діяльності в умовах євроасоціації, перспективи розвитку бізнес-структур в умовах імплементації
Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС. А переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
праць із природничих, технічних та
гуманітарних наук за напрямом „Актуальні питання співробітництва з
Європейським Союзом“ Ніколетт Іллейш та Анастасія Горячка представили результати своїх досліджень.
Ірина МАРТИН

наш календар
8 травня — День пам’яті та примирення.
9 травня — День перемоги.
14 травня — День матері.

Пам’ятні дати
27.04.1904 — помер Михайло Старицький, український драматург, поет i режисер.
28.04.1918 — Чорноморський військовий флот підняв українські прапори.
28.04.1919 — створення Ліги націй.
28.04.1922 — заснування Української
господарської академії у Подебрадах.
29.04.1875 — народився Модест Менцинський, український співак (тенор).
2.05.1648 — Богдана Хмельницького обрали гетьманом України.

2.05.1848 — створено в Галичині Головну Руську Раду, першу українську політичну органiзацiю.
3.05.1873 — помер Степан Руданський,
відомий український поет-сатирик.
4.05.1838 — викуплено з кріпацтва Тараса Шевченка.
5.05.1836 — народився Сидiр Воробкевич, український поет i композитор.
5.05.1907 — народилася українська
письменниця Iрина Вiльде.
7.05.1840 — народився Марко Кропивницький, український драматург, режисер, один із основоположників українського професійного театру.
9.05.1871 — народився Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф i громадський діяч.

10.05.1879 — народився Симон Петлюра, Головний Отаман i Голова Директорії УНР.
13.05.1849 — народився Панас Мирний,
український письменник-демократ.
13.05.1933 — на знак протесту проти погрому української культури заподіяв
собі смерть Микола Хвильовий, український письменник.
14.05.1871 — народився Василь Стефаник, український письменник.
15.05.1854 — народився Іван Горбачевський, український біохімік, епідеміолог.
15.05.1856 — народився український
письменник Андрій Чайкiвський.
16.05.1954 — вибухнуло повстання політв’язнів у радянському концтаборі
Кінґірі.
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неформальна освіта

Як правникам не загубитися
в інформаційному потоці

Д

е і як максимально черпати інформацію в інтернеті, нещодавно навчили
студентів-правників Інституту права та психології Львівської політехніки.
Тренінг із OSINT-техніки (розвідка на основі відкритих джерел, що поєднує в
собі пошук, вибір і збір інформації, отриманої з загальнодоступних джерел
та її аналіз) провів асистент кафедри адміністративного та інформаційного
права, Голова ради молодих науковців ІНПП Роман Радейко.
Студенти дізналися, як
правильно Google-ти й не
загубитися в потоці інформації, про державні реєстри
як джерела відкритої інформації, Е-архіви як бази науково-правової інформації,
способи реалізації права на
доступ до публічної інфор-

мації, пошук інформації в
соціальних мережах, дотримання прав інтелектуальної
власності для користувачів
опублікованих в інтернеті
творів тощо.
— Цей майстер-клас
відкрив нам багато цікавого
у звичних пошукових сис-

темах. Ми опанували певні
хитрощі пошуку інформації
в соціальних мережах, отримали каталоги електронних бібліотек і дізналися
шляхи доступу до них. Це ті
знання, яких ми не отримаємо на звичних лекціях, та
вони нині актуальні й по-

практикування

Студенти-психологи освоїли
тренінгову діяльність

Я

к вдало поєднати теоретичні знання і практику, знають студенти
спеціальності „Психологія“ Інституту права і психології. Їхні
навички тренінгової роботи вже дали перші паростки. Разом
із науковим керівником молодь провела низку соціальнопсихологічних тренінгів для школярів, студентів у різних закладах.

Так, четвертокурсниці Олеся Заяць
і Катерина Паньків були кo-тренерами
(помічниками) на науково-практичній конференції, що відбулася у ЛНУ
ім. І. Франка. До проведення тренінгу
залучили й студентів третього курсу,
які вивчають предмет „Дефектологія“

та магістрантів, які обрали предмет
„Психологічна допомога дітям із вадами розвитку“ за власним бажанням.
Ще двоє студентів — Діана Карачун (4 курс) та Юрій Федорович (3
курс) зі своїм викладачем Ларисою
Малинович узяли участь у роботі

трібні для успішної роботи,
— поділилася враженнями
четвертокурсниця ІНПП,
голова Локального осередку „Ліги студентів Асоціація правників України“ Віра
Кубай.
Наталія ПАВЛИШИН

Всеукраїнської науково-практичної
конференції „Інноваційні технології розвитку ресурсів особистості“ в
Херсонському державному університеті. У рамках заходу студенти
провели майстер-клас „Успішне працевлаштування молоді з порушеннями в розвитку: від мрій до цілей“.
Успішний досвід політехніки
здобули й після практичного заняття на базі дитячого садочка № 121 у
Львові з діагностики психологічної
готовності дітей до навчання в школі. Деякі четвертокурсники навіть
отримали запрошення від адміністрації для проходження практики
з майбутнім працевлаштуванням і
побажання провести тренінги для
педагогів та батьків.
Наталія ПАВЛИШИН

воркшоп

Арт-терапія в економіці

Н

ещодавно на кафедрі менеджменту організацій відбулася серія
безоплатних арт-терапевтичних тренінгів для викладачів та
студентів Львівської політехніки: „Мистецтво перезавантаження
розуму як спосіб відпочинку, розв’язання проблем та досягнення
цілей“, „Артперезавантаження“, „Мистецтво візуалізації“.

Воркшопи провадила художній керівник арт-студії „Прищіпка“
Оксана Князевська. Уміло поєднавши
любов до малювання із уже набутим
досвідом, Оксана Василівна легко наснажувала аудиторію натхненням до

творчості, навіть ті, хто вважав, що
від природи не вміють малювати, до
кінця занять змінювали свою думку.
На тренінгах слухачі дізналися,
що таке зинтанґли, дудли і для чого
вони існують, як зробити складне

простим і розблокувати свідомість
для швидкого розв’язання проблем,
як за допомогою малюнків підвищити свою ефективність.
Майстер-класи пройшли з цікавістю, користю й відчуттям відпочинку. Виявляється, арт-терапевтичні
методи й інструменти корисні не
лише для відпочинку та релаксу, а й
допомагають упорядкувати думки,
знайти нові шляхи розв’язання проблем, швидше зреалізувати свої мрії.
Катерина ПРОЦАК,
доцент кафедри менеджменту
організацій
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від перекладача

Унікальний підручник Стефана Банаха

В

идавництво Львівської політехніки випустило у світ підручник
„Механіка“ видатного польського й українського математика
ХХ ст., професора Львівського університету та Львівської
політехніки Стефана Банаха. Переклад із польської мови здійснив
доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства
ІМФН Григорій Понеділок.

У передмові до підручника ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало зазначив: „Мовою
математики „Банахів простір“ означає повний нормований векторний простір над полем дійсних або
комплексних чисел, котрий є центральним об’єктом функціонального аналізу. Такої честі надати власне прізвище науковим відкриттям
удостоюються одиниці“.
— Григорію Володимировичу,
чому вирішили взятися за таку велику й поважну роботу?
— Ідея виникла спонтанно, тому
почав докладніше цікавитися його
навчанням і роботою в Політехніці, у нашій бібліотеці побачив його
підручник „Mechanika“ польською
мовою, в якому дуже доступно для
студента викладено основи загальної, теоретичної та прикладної механіки. Стефан Банах написав його
на основі лекцій, які читав для студентів Політехніки й Університету
Яна Казимира (тепер Франковий
університет). Узявся за переклад з
ентузіазмом і з Божою допомогою
вдалося його завершити до 125-річчя від дня народження великого математика.
— Скільки часу витратили на переклад?
— Почав над ним працювати
від листопада 2015 року. Підручник доволі обсяжний: має 11 розділів. У книжці є 325 рисунків, які
до українського видання довелося
цілковито переробити за допомогою сучасних комп’ютерних графічних пакетів. Наново перебрано
всі формули, змінено познаки символів, деяких фізичних величин.
Оскільки маємо нині нові напрями,
практичні задачі в прикладній механіці, то для зручності студентів
подав наприкінці підручника додаткову літературу, що враховує
цю прогалину.
— У чому полягає унікальність
підручника?

— У ньому нема Банахових наукових розробок, бо він був „чистий”
математик. Правда, книга наскрізь
пронизана характерною банаховою
математичною логікою доведення
теорем. Коли ж глибше занурився в
переклад підручника, зауважив специфічний підхід Стефана Банаха до
написання цієї праці: він докладно
пояснював кожну тему, розв’язував

багато задач на потвердження різних доведених теорем. Підручник
написано на високому методичному рівні. До Другої світової війни
та відразу в повоєнний період книга
Банаха була основним підручником
з механіки в університетах Польщі
та Західної України. Його свого часу
перекладали англійською мовою. На
мою думку — це унікальна книжка,
що суттєво відрізняється від сучасних посібників і підручників, хоча й
надрукована 1938 року. Вона містить
відбиток фундаментальності й „канонічності“ викладення механіки в
Академічних навчальних закладах
Європи і США, типовий для золотого
періоду розвитку класичної фізики
й математики — ІХ — першої третини ХХ сторіччя. Викладачі фізики,
загальної, теоретичної та прикладної механіки можуть рекомендувати її нашим студентам, адже окремі
теми тут викладено неперевершено.
Ця книга найкраще адаптована для
самостійного вивчання предмета:
жодне твердження не взято „на віру“
і не заховано під банальним поширеним висловом: „як легко бачити“.
— Найскладніші етапи перекладу?

— Увесь текст написано простою
розмовною мовою. Та, занурюючись
у тонкощі перекладу, не раз потрапляв у складні, здавалося б, безвихідні ситуації. Річ у тім, що в польській
науково-технічній літературі довоєнного періоду латинізовані терміни вживали вкрай рідко. Доволі
непросто було знайти відповідники
українських термінів для означення
різних величин. Іноді шукав їх тижнями, радився з багатьма мовниками
щодо перекладу з польської наукової
термінології на українську. Часто
доводилося вживати терміни чужомовного походження через брак
загальноприйнятих українських відповідників. У книжці є такі терміни,
які я не міг знайти навіть у сучасних
польських словниках, бо їх у Польщі
теж, мабуть, уже не вживають. Шукав аналогічні слова в німецьких й
англійських словниках.
— Здається, створеної Банахом
кафедри теоретичної механіки в Політехніці нема?
— Першого післявоєнного навчального року (1944–1945) Стефан
Банах заново створив кафедру теоретичної механіки у Львівському
політехнічному інституті. Йому
вдалося сформувати професійний
колектив, кафедра забезпечувала викладання теоретичної та прикладної
механіки на всіх факультетах. Вона
функціювала в Політехніці довгі роки. На жаль, кілька років тому
чомусь зникла, розчинилася серед
інших кафедр. Уважаю, що такі кафедри мають бути в кожному технічному університеті. Перефразовуючи
знаний вислів Геґеля щодо метафізики, можна жартома стверджувати:
технічний університет без кафедри
теоретичної механіки — усе одно,
що церква без престолу. У теоретичній механіці рівночасно збігаються
три речі — класична фізика, фундаментальна математика та складники
абстрактної логіки інженерної творчості. Гадаю, що потрібно відродити кафедру теоретичної механіки, а
дисципліну „Теоретична і прикладна
механіка“ викладати як обов’язкову
фундаментальну дисципліну для всіх
фізико-технічних, інженерних та
математичних спеціальностей.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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кафедра

Міські транспортні проблеми
допомагають розв’язувати
політехніки

Ц

арина зацікавлень науковців кафедри транспортних технологій
ІІМТ —керування дорожнім рухом, моделювання транспортних
потоків, безпека дорожнього руху, міські пасажирські перевезення,
психофізіологічні особливості та інше. Про це розмовляємо з очільником
кафедри професором Євгеном Форнальчиком.

— Євгене Юліановичу,
усе, над чим працює кафедра, дуже важливе й для нашого міста…
— Наше місто має
специфічну забудову вулично-дорожньої мережі:
рельєф такий, що увесь
транспорт із південного, східного й західного
напрямків з’їжджається
до центру, в улоговину.
Ширина ж вулиць залишилася такою, як і століття тому, тож за великої
кількості транспортних
засобів організувати рух
без затримок практично
неможливо. Та це нас не
зупиняє: удосконалюємо
регульовані перехрестя,
розраховуємо, хто швидше має проїхати залежно
від черги транспортних засобів, удосконалюємо рух
транспортних потоків на
вулично-дорожній мережі.
— Чи можна розумно
розв’язати проблему керування дорожнім рухом?
— На жаль, розв’язати
її раз і назавжди неможливо. Дворядні і трирядні
вулиці в нових мікрорайонах теж не розв’язують
проблеми, бо щороку зростає кількість транспортних засобів. Крім цього,
вулично-дорожня мережа
може пропускати так звану критичну масу автомобілів, які не в змозі їхати
з мінімальними затримками чи чергами. Крім
транспортних засобів, є
ще пішоходи, тож ці переходи-проїзди, звичайно

ж, потрібно узгоджувати.
Ми відстежуємо тривалість переходу людей, бо
не завжди всі встигають
вчасно перейти дорогу за
надто короткий час. Частково допомагають долати
ці труднощі наші випускники, які працюють у комунальному підприємстві
„Львівавтодор“ — центрі керування рухом, та
в Управлінні транспорту
і зв’язку міськради, керівник групи транспорту
в Державному інституті
проектування міст „Містопроект“ Сергій Фіалковський.
— Чи можемо сподіватися на інтелектуальні
транспортні системи?
— Не всі про те знають,
що містом уже курсують
частково інтелектуальні транспортні системи,
пов’язані з використанням
GPS. З його допомогою
водії громадського транспорту, зокрема трамваїв,
можуть змінювати тривалість світлофорних циклів
на окремих регульованих
переходах, перемикаючи
світло з червоного на зелене і проїжджаючи майже
без зупинок. До цього задіяний і Центр керування рухом ЛКП „Львівавтодор“.
— На Вашу думку, електронні квитки розв’яжуть
проблему оплати проїзду?
— Якщо бути відвертим, то навіть не уявляю,
як таким квитком можна
скористатися в „час пік“,

коли пасажиропотоки максимальні.
— Які цікаві розробки
кафедра вже має?
— Мій колишній аспірант Ігор Могила, який
нині працює у „Львівавтодорі“, застосовує математичні методи, щоб якимось
чином видозмінити розрахунок і керування світлофорами на перехрестях, за
допомогою нечіткої логіки
швидше реагувати на черги
з використанням детекторів. Його роботу продовжив аспірант Володимир
Гілевич, який у травні захищатиме дисертацію. Незабаром Інна Демчук захистить кандидатську дисертацію щодо використання
стільникового зв’язку для
створення матриць пасажиропотоків, коригування
відповідних розписів руху
автобусів, тролейбусів і
трамваїв. Аспірант Олег
Грицунь (науковий керівник — доцент Юрій Ройко) мізкує, як налагодити
роботу світлофорів на магістральних вулицях міського значення, пов’язаних
між собою. Це так звана
„зелена хвиля“, яка допомагає їхати без зупинок.
Аспірант Максим Афонін
досліджує безпеку пішоходів через взаємодію пішохідних та транспортних
потоків на регульованих
перехрестях. Володимир
Королишин, Микола Бойків і Тарас Постранський
(науковий керівник — доцент Микола Жук) захи-

стили дисертації, у яких
досліджували психофізіологічні властивості водіїв,
вплив їхніх змін на безпеку
руху під час міжміських перевезень.
— У Львові маємо клопіт
і з чистим повітрям.
— У магістерських проектах досліджуємо спільно
зі студентами систему моніторинґової екологічної
безпеки, бо такі проблеми
мають усі мегаполіси. Повітряний простір у них перенасичено оксидами азоту, вуглецю, вуглеводнями. На Заході все працює
так, що ми не відчуваємо
ні того запаху, ні смогів.
Наші науковці міркують,
як захистити загал від корисних технічних засобів, що завдають великої
шкоди довкіллю і людині.
Ідеальний засіб очищення
повітря — ходити пішки
або їздити велосипедом…
Проблем у місті багато,
тому в міру сил та можливостей намагаємося поліпшити життя в ньому.
— Чи можна говорити
про наукову школу кафедри?
— Якщо про класичну, то в нас такої ще нема,
адже нам лише 14 років. Ми — наймолодша й
воднораз найбільша кафедра в інституті (торік, за
підсумками НДР, посіли
третє місце в інституті).
Звичайно, постійно дбаємо про неї, працюємо над
її наповненням новими
науковими здобутками, а
вони у нас доволі вагомі.
Сподіваюся, невдовзі матимемо свою спеціалізовану раду для захисту дисертацій.
Катерина ГРЕЧИН
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з перших уст

Прагнемо бути в тренді

К

афедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності (ЗМД)
Львівської політехніки лише п’ять років. Тут працюють молоді
амбітні викладачі. Очолює кафедру теж молода професорка Ольга
Мельник.

— Отож, почнімо з того, що Ви —
випускниця Львівської політехніки.
— Я навчалася в ІНЕМі, на кафедрі менеджменту й міжнародного підприємництва, на новій тоді
спеціальності „менеджмент зовнішньоекономічної діяльності“. На
той час мало хто розумів, хто такі
менеджери, що таке менеджмент.
Для мене менеджмент став цікавим
і захопливим після прочитання книг
Генрі Форда „Моє життя, мої досягнення“, Лі Якокки „Кар’єра менеджера“. Зрозуміла, що менеджмент
— це керування підлеглими, уміння належним чином спланувати,
організувати, мотивувати, контролювати, регулювати їхню роботу,
ухвалювати рішення, досягати результативності та ефективності в
будь-якій діяльності.
— Якою Ви були студенткою?
— Відмінницею. І досить активною — брала участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах. Перемогла у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності „Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності“.
Намагалася максимально використовувати всі нагоди щодо навчання та розвитку, хоча нинішні
студенти мають значно більше можливостей (програми академічної
мобільності, іноземні стипендійні
програми, конкурси наукових праць
тощо).
— Як Ви тоді уявляли своє майбутнє?
— Мріяла про кар’єру в бізнесі й
після закінчення університету вдало пройшла співбесіду на три підприємства. Але мені запропонували
залишитися на кафедрі, зважаючи
на те, що мала найвищий рейтинг
(понад 98 балів), а також — уже й
наукові здобутки. Вирішила спробувати й жодного разу не пошкодувала, що таки обрала науково-педагогічну діяльність, тому що це
справді моє, я люблю студентів —
навчати їх та спілкуватися з ними,
люблю наукові пошуки. Це робота,
яка постійно вимагає саморозвитку
та вдосконалення.

— Отож, над якою темою почали
працювати?
— Почала вивчати методи менеджменту, зокрема способи впливу
на працівників задля забезпечення
цільової результативності — від
економічних до соціально-психологічних, технологічних. Зосередилася
власне на фінансово-економічних
методах, які стосувалися бюджетування на підприємстві. Кандидатську захистила у 24 роки. Згодом на
кафедрі ми започаткували новий
навчальний курс — бюджетування
зовнішньоекономічної діяльності
підприємства, який охоплює комплекс лабораторних робіт та курсовий
проект за матеріалами бюджетування на львівських підприємствах.
Уже в докторській дисертації, яку
захистила у 31 рік, досліджувала полівекторну діагностику діяльності
підприємства. Діагностика в економіці так само важлива, як і в медицині, адже якість діагнозу формує
підґрунтя для ефективних управлінських рішень.
— Як виникла ідея створення кафедри ЗМД?
— Кафедра ММП була доволі великою — на ній працювало близько
90 осіб, готували студентів за кількома спеціальностями. Отож, виникла потреба в поділі. Кафедру ЗМД
створили як базову для підготовки
фахівців за спеціальністю „менеджмент зовнішньоекономічної діяльності“, у межах якої було визначено
кілька спеціалізацій: менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності,
керування митною діяльністю, керування міжнародною туристичною
діяльністю. Згодом ліцензовано спеціальність „прикладна економіка“
для підготовки економістів-аналітиків. Вона актуальна в ІТ-сфері.
— Що здобула кафедра ЗМД за
п’ять років?
— Ми розробили сучасні навчальні програми та курси, проводили консультаційні ради з бізнесом,
митницею, торговельно-промисловою палатою, щоб виробити цікаві й
потрібні навчальні плани, придбали

спеціалізоване програмне забезпечення для митних брокерів. Прагнемо бути в тренді та готувати конкурентоспроможних фахівців. Уклали
довготермінову угоду зі Львівською
митницею ДФС та з єдиним в Україні Науково-дослідним інститутом
митної справи в м. Хмельницький.
Наші студенти навчаються за програмами подвійних дипломів у Краківській гірничо-металургійній академії, чимало дисциплін викладаємо
англійською мовою, влаштовуємо
екскурсії на митні пости, провідні
підприємства, які провадять зовнішньоекономічну діяльність. До співпраці активно залучаємо провідних
фахівців-практиків. Наші студенти перемагають на всеукраїнських
профільних олімпіадах. Важливим
надбанням кафедри є її молодий
колектив (середній вік працівників
кафедри — 34 роки) — креативний,
амбітний, готовий до змін, нових
ідей та рішень, що легко знаходить
спільну мову зі студентами, застосовує сучасні технології навчання,
постійно розвивається та самовдосконалюється.
— Наскільки затребуваний фах, за
яким готуєте студентів?
— Львівщина — прикордонна
область, але досі в Західному реґіоні не навчали фахівців для митних
органів. Коли ми почали розвивати
спеціалізацію „управління митною
діяльністю“, то наголошували, що
готуватимемо фахівців не для митниці, а для суб’єктів ЗЕД, митно-брокерських аґенцій тощо. Але наші випускники почали перемагати в конкурсах на вакансії в митних органах.
Вони легко працевлаштовуються в
державних органах влади, на підприємствах-суб’єктах ЗЕД, ІТ-компаніях
тощо.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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актуальне інтерв’ю

Гуманітарні дисципліни — душа
університету

П

родовжуємо обговорювати викладання гуманітарного циклу
дисциплін у вищій школі. Сьогодні своїми думками ділиться
директор Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської
політехніки професор Ярина Турчин.

— Дивно, що у XXI столітті ми
змушені доводити легітимність гуманітарних дисциплін у вишах. Цю
проблему нині маємо розглядати у
трьох ключових аспектах: особливості сучасної університетської
освіти; потреби ринку праці; місце
гуманітарних дисциплін у вишах
України.
На жаль, у сучасному інформаційному просторі побутує думка
про кризу університетської освіти
загалом. Причина цього очевидна:
приблизно з другої половини XX
століття розпочався процес комерціалізації освіти, надання їй рис
масовості. Саме тоді й почалося вихолощування з університетів гуманітарного складника з метою „здешевлення“ освіти, що спровокувало
низку негативних наслідків. До речі,
чимало закордонних вишів нині
відмовляються від такої практики,
надаючи перевагу формуванню в
молоді системи цінностей, складниками котрої є демократія, гуманізм, свобода людини, яких сьогодні
явно бракує. Зокрема, Токійський та
кілька інших університетів у Японії
обстояли своє право на викладання
гуманітарних дисциплін, а університет штату Флорида навіть позивався
з цього приводу до суду.
Дехто вважає, що через гуманітарні дисципліни в освітніх програмах не залишається простору для
глибокого вивчання професійних
курсів. Згадаймо античні часи, Аристотеля і Платона, коли філософія та
інші суспільно значущі дисципліни
тільки сприяли новим відкриттям у
фізиці, математиці і ставали джерелом для формування новітніх, креативних ідей, які позитивно вплинули
на розвиток людства.
Університет покликаний допомогти студентові зрозуміти: хто він
є, які його основні життєві мотиватори, де його місце у величезному
глобалізованому світі. Важливо також дати йому ті загальноосвітні та
міждисциплінарні компетентності,

якими він зможе послуговуватися
у професійній діяльності. Коли ми
проаналізували величезну кількість
програм провідних технічних вишів
світу, то з’ясувалося, що в кожному
з них є гуманітарні дисципліни, які
працюють на розвиток особистості,
формування критичного мислення, бачення навколишнього світу
по-іншому. Власне, тоді й вдається
подолати шаблонне мислення, натомість народжуються нові винаходи
науковців із нестандартними ідеями, які входять в історію людства як
рушії прогресу.
Багато представників освітянської спільноти вважає, що для вишу
пріоритетом є надати студентові
тільки фахові компетентності. Раніше домінувало гасло „Одна освіта
на все життя“. Нині ж людина впродовж своєї кар’єри має постійно підвищувати кваліфікацію, дбати про
перекваліфікацію, можливо, і кількаразову зміну фаху, аби повною мірою зреалізувати себе. Наше завдання — через гуманітарний складник
освіти сформувати ті компетентності, які дозволять студентові хотіти
пізнавати нове, бути допитливим,
креативним, аналітично мислити,
уміти комунікувати, зроблять його
успішним у кар’єрному зростанні.
До прикладу, засновник компанії
Aplle Стів Джобс зазначив: „У ДНК
Aplle закладено ідею про те, що од-

них тільки технологій недостатньо.
Потрібна технологія, „одружена“ із
загальноосвітніми предметами, із
гуманітарними науками, що породжує результати, які змушують наші
серця співати“. За такими фахівцями
й „полюють“ нинішні роботодавці.
Адже архітектор може спроектувати
будинок, математично вирахувати
його площу, товщину стін, висоту
стелі, освітлення, опалення, звукоізоляцію тощо. Але якщо він не є
знавцем людської психології, не орієнтується в соціологічних потребах,
не знає засад етики й естетики, не
розуміє внутрішнього світу замовника, то не спроможний адаптувати
свій проект до його потреб.
Окремо варто наголосити на ролі
університету, у сучасній Україні зокрема. У нас модно повторювати
чужоземні моделі, освітні програми.
Але ж ми — нація, що має свої традиції та свої проблеми, тож маємо готувати прогресивну інтелігенцію з
державницьким баченням. Без цього
випускники університету не розумітимуть свого призначення для розвитку держави. Нинішня реальна
загроза існуванню Української держави значною мірою є віддзеркаленням того, що сучасні керівники так
і не спромоглися ані спродукувати
гуманітарної концепції патріотичного виховання, ані й, відповідно,
зреалізувати її на практиці.
На щастя, у нашому університеті
керівництво завжди розуміло й розуміє значення гуманітарного складника підготовки студента і створює
умови для виконання цієї місії. Тож
маємо якнайкраще подбати про наповнення гуманітарних дисциплін,
їхній формат, спосіб викладу, уміння
зацікавити студента. Такі дискусії на
часі, вони, до речі, актуальні й для
спеціальних дисциплін. Розуміємо,
що саме розвиток прикладних наук
дає змогу поліпшувати матеріальне
становище університету й держави
загалом. Якщо прикладні науки — це
стіни університету, то гуманітарні
— його душа та суспільний статус. І
про це потрібно завжди пам’ятати.
Думки нотувала
Катерина ГРЕЧИН
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неформальна зустріч

Відверта розмова про все, що турбує
студентів
Це дає можливість побачити реальну ситуацію і,
як зазначив ректор, чимало кафедр, які за старими
положеннями займали
вищі щаблі, спустилися
на середні. Це все задля
того, щоб покращити рівень і якість викладання в
нашому виші.
Ректор висловив цікаву думку про створення
робочої групи зі студентів, які б самотужки розробили положення про
боротьбу з хабарництвом:
— Я не можу прийняти, що в університеті є
хабарництво. Проблема
в тому, що викладача-хабарника маю можливість
звільнити за статтею
лише, якщо його зловили
на хабарі й це доведено.
Якби студенти доєдналися до цієї боротьби,
для мене це була б дуже
велика допомога. Я вам
гарантую, що жодних
негативних наслідків для
того, хто вкаже на викладача-хабарника, не буде.
Мусимо встановити елементарний порядок і
ставлення викладачів до
студентів і студентів до
викладачів.
Говорили, звичайно, і
про рейтинг у навчанні.
З університету щороку
відраховують приблизно 800 студентів різних
курсів і форм навчання,
зазвичай, за невиконання навчального плану. Та
є й добрі приклади: якщо
з’являється можливість,
студентів із найвищими
рейтингами переводять
із комерційної форми
навчання на державну.
Так, цьогоріч після першого семестру перевели
на бюджетну форму чотирьох студентів. Така
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можливість мотивує студентів-платників добре
вчитися.
Навчальна практика —
тема, яка турбує не лише
студентів, а й керівництво університету. Обидві
сторони зацікавлені, щоб
вона була якісна, корисна для кращого освоєння
фаху. Юрій Ярославович
розповів студентам про
цікаву можливість практикування, поєднаного з
роботою впродовж чотирьох місяців на новітній
фірмі „Фуджікура“. Він,
зокрема, зауважив, що запропонував директорам
інститутів організувати
проходження практики в
червні та вересні, аби поміж тим два місяці студенти могли попрацювати на
цьому підприємстві.
Студенти ІГДГ звернулися до ректора з проханням забезпечити їх харчуванням під час практики
на геодезичному полігоні
в Бережанах. Юрій Ярославович пообіцяв вирішити це питання, яке буде
розглядати в комплексі зі
забезпеченням умов на ще
одній геодезичній базі в
Шацьку.
Чимало уваги приділили ще одній болючій темі
— гуртожиткам. При шести тисячах місць там мешкає вісім тисяч студентів, а
ще три тисячі — очікують,

коли з’явиться можливість
поселитися.
— Після святкування
200-ліття Політехніки вдалося домогтися виділення
150 млн. грн. для побудови
сучасного комфортабельного гуртожитку на 600
місць. Уже є проект і місце для будівництва, яке,
сподіваємося, розпочати
приблизно за місяць і завершити наступного року.
Крім того, домовляємося з
ректорами інших вишів, де
менша кількість студентів,
щоб орендувати в них гуртожитки, поселяємо студентів у гуртожитки коледжів, які входять до складу
Львівської політехніки, —
запевнив ректор.
Особливо турбують
студентів умови проживання та можливість ремонту гуртожитку № 4,
який нині у плачевному
стані. Це питання одне з
найболючіших, і університет вишукує можливості,
як його розв’язати. Попри
те, що Політехніка має величезні кошти, Міністерство фінансів встановлює
ліміти використання їх
на ремонти — не більше
200 тис. грн. для кожного
вишу, незважаючи на кількість студентів.
Серед пропозицій, які
прозвучали від студентів
і вже отримали згоду — у
межах навчання органі-

зовувати заняття, які б
проводили підприємці,
практики різних галузей.
Студенти ІЕПТ попросили збільшити кількість
навчальних годин для англійської мови, натомість
ректор запропонував їм
безоплатно доєднатися до
мовних курсів, які проходять в ІАПО. Розглядатиме
очільник університету й
можливість надання субсидій для студентів, які
мешкають у гуртожитках.
Юрій Бобало поділився зі студентами планами
щодо капітального ремонту університетської
котельні, спортивного
комплексу, купівлі автобуса, який возитиме студентів на відпочинок чи
на змагання. А також розповів, що нещодавно університет викупив базу на
озері Світязі (на 60 осіб)
із повністю укомплектованими дерев’яними будиночками, де вже влітку
можна буде відпочивати.
Насамкінець Юрій
Ярославович закликав студентів приходити до нього. Бо й цю зустріч, другу
за чотири роки, ініціював саме він, хоч очікував
цього від них. Попередньо
ректор уже погодився зустрічатися з молоддю Політехніки навіть щомісяця.
Наталія ПАВЛИШИН
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освітня асамблея

Бути розумним — це стильно і круто!
С
кільки свого щоденного часу ви витрачаєте на самоосвіту і чи взагалі у
вашому розпорядку дня є такий пункт? Коли ви студент — вчитися будете,
незалежно від того, хочеться чи ні, але з віком, коли з’являються робота, сімейне
життя, діти, побутові проблеми й рутина затягують і часу на відпочинок стає
дедалі менше, що вже й говорити про самоосвіту. Звичайно, можна заперечити,
адже нині майже кожен має доступ до інтернету, кожен може знайти все, що
забажає: спеціалізовані книги, онлайн-курси, семінари, тематичні клуби й
чимало іншого. Проте є теми, які вимагають живої дискусії і залишають по собі
запитання без відповіді, є теми, про які ви навіть ніколи не замислювалися, а
тому не шукали б цього в інтернеті. Саме для таких випадків існує львівська
„Освітня асамблея“, з якою нас ознайомила очільник проекту Оленка Незабудка.

| Світлину надала „Освітня асамблея Львова“

— Що таке „Освітня
асамблея“?
— „Освітня асамблея“
(далі — „ОА“) — це волонтерський освітній проект
альтернативних знань,
створений із метою всебічного розвитку та вдосконалення молоді. Проект
працює у форматі лекцій,
які проходять у дружній атмосфері.
— Як виникла ідея створити такий проект?
— „ОА“ функціонує в
Києві ще від лютого 2015
року. Київські колеги запропонували нам зібрати
активну молодь, створити
осередок у своєму місті, щоб
допомагати людям з’ясовувати актуальні питання. У
Львові перша лекція відбулась у травні 2016 року,
ми запросили Юрія Михальчишина з темою „Гібридна війна“.

— Який склад команди
львівської „ОА“?
— Наш колектив — це
активна молодь, яка усвідомлює цінність знань у
сучасному світі і прагне
зробити їх доступними для
всіх. У команді — десяток
учасників: студенти, викладачі, медики, спортсмени, журналісти. У кожного є
свій обов’язок: хтось робить
афішу, хтось спілкується
з лектором, хтось працює
над рекламою заходу, інший відповідає за технічне
забезпечення тощо.
— Як ви обираєте теми й
де шукаєте лекторів?
— Ми провадимо збори
осередку, обговорюємо, що
передовсім ми самі хотіли
б дізнатися, й тоді шукаємо відповідних учасників.
Буває, випадково натрапляємо на цікавого лектора
й запрошуємо його до нас.

Це можуть бути аналітики,
науковці, історики, юристи, медики, спортсмени,
словом, фахівці будь-якої
галузі діяльності.
— На які теми вже відбувалися заходи? Якщо не секрет, що заплановано?
— Як я вже говорила,
першою нашою лекцією
була „Гібридна війна“ народного депутата України
VII скликання Юрія Михальчишина. Орест Сувало,
лікар-психіатр, розповів
про психологічні, психіатричні та соціальні виміри
війни, про повоєнну реабілітацію українських бійців.
Ігор Фостяк, бізнес-тренер,
розповів усім охочим, як
розпочати свій стартап без
помилок. Святослав Літинський, громадський діяч,
викладач та досвідчений
захисник української мови,
ознайомлював із мовними
правами споживачів. На
історичну тематику в нас
були лекції Андрія Білецького про військову діяльність князя Святослава та
Романа Пономаренка про
Дивізію „Галичина“. Також
ми знайомили наших слухачів із величною, але, на
жаль, маловідомою постаттю Бориса Мозолевського,
українського археолога,
який відкрив світові скіфську пектораль. Як змусити себе почати займатися
спортом, розповідали досвідчені тренери Ростислав
Попко та Анна-Марія Смірнова. Також ми проводили
літературний вечір за участі

білоруського поета Сяргея
Сиса й українських авторів
Юрія Руфа та Ігоря Климовича і презентацію книги
„Zakolot“ сучасного філософа, поета, публіциста та
громадського діяча Дмитра
Савченка, брали участь в
організуванні інших подій
такого характеру. Заплановано ще багато заходів, які
можуть продовжувати попередні теми, більш широко їх розкривати, і навпаки,
лекції про абсолютно нове
й незвідане, наприклад,
професійний туризм, домедична допомога, етнографія, львовознавство тощо.
— Де проходять лекції?
— Ми співпрацюємо із
Львівською обласною універсальною науковою бібліотекою, абонементом
„КлуБук“, і саме там щотижня збагачуємося знаннями чудових фахівців.
— Як можна дізнатися
про лекції?
— Здебільшого ми працюємо в інтернет-просторі,
а саме у Facebook, де є наша
офіційна сторінка Освітня
асамблея Львів. Інколи намагаємось друкувати афіші
та розміщувати їх поблизу
університетів чи шкіл.
— Тобто цільова аудиторія — молодь?
— Наші лекції є відкритими для всіх: школярів,
студентів, людей зрілого
віку, пенсіонерів. Переважно вік нашої аудиторії
— від 20 до 40 років. Ми
запрошуємо всіх до „Освітньої асамблеї“ — разом із
нами ви відчуєте, що розумним бути круто та стильно!
Довідка: Оленка Незабудка — студентка юридичного факультету ЛьДУВС,
громадський діяч, керівник
львівського осередку „Освітньої асамблеї“, співзасновник Літературно-просвітницького проекту „Дух
нації“.
Анастасія МОЗГОВА
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цікава зустріч

Шлях успіху від творця LаMetric

Н

ещодавно студенти нашого університету мали нагоду отримати
цінні поради від одного з найвідоміших в Україні стартаперів,
винахідника „розумного годинника“ LаMetric Назара Білоуса.
Ця зустріч відбулася в межах діяльності Tech StartUp School при
Львівській політехніці.

За час існування проекту на створення гаджета українського стартапу
Smart Atoms на Kickstarter вдалося
зібрати 370000$. Він став одним із
найцікавіших стартапів за історію існування платформи.
LаMetric через синхронізацію з
мобільними додатками в потрібний
момент виводить на майстерно замаскований світлодіодний екран або
озвучує потрібну інформацію: листи
від поштового клієнта, кількість підписників на Фейсбуці, прогноз погоди
з метеостанції аеропорту, розпис руху
транспорту, заходи з Google-календаря тощо.
Для студентів ця зустріч була цінна передовсім тим, що вони отримали реальні рецепти, як крок за кроком можна перетворити власну ідею,
навіть, якщо вона видається комусь
дивною чи ефемерною, у реальний
успішний проект.
Як наголосив Назар Білоус, насправді, щоби втілити задум у життя,
потрібно не так багато:
— Головне — вірити в те, що робите, зібрати сильну команду однодумців і „запалити“ своєю ідеєю тих, хто
захоче підтримати ваш проект матеріально. Нині є чимало краудфандин-

гових платформ, де цілком реально
зібрати потрібну суму й перевірити,
наскільки це цікаво потенційним споживачам.
Ще один складник успіху — готовність пожертвувати своїм часом,
а за потреби й коштами. Бо „не можна
створити компанію в додатковий від
роботи час“. Ну, і, звичайно, „треба
бути потрібного часу в потрібному
місці“.
— Цікавтеся всім, що зараз у тренді. Це не мусять бути лише гаджети.
Насправді, можливостей є безліч —
архітектура, фотографія, відеоблоги,
одяг, лего-модулі, 3D-принтер та багато іншого, — додав гість.
Ще один важливий месидж, який
отримала молодь від успішного бізнесмена, — більшість ідей вже зреалізовано, тож або треба мати багато
грошей, щоб „посунути“ конкурентів,
або — придумати щось нове.
Назар Білоус переконаний, що
нині у світі повним ходом крокує
четверта індустріальна революція —
інтернет речей. І саме початковий період найсприятливіший для творення
чогось абсолютно нового. Тому треба встигнути „застрибнути“ до цього
„вагона“, бо це не лише добрі шанси,

а й можливості заощадити зусилля й
кошти.
Над розробленням
„розумного годинника“ команда почала працювати ще чотири роки тому.
Понад рік вони витратили на розробку
прототипу, який представляли на різних світових виставках.
— Часто компанії недооцінюють
потрібний час чи кошти, які вкладено
у створення продукту. І, внаслідок,
навіть назбиравши на краудфандингу
потрібну суму, не можуть реалізувати
проекту. Адже лише сама „картинка“
чи опис не дають реального розуміння процесу, бо віддалені від реального виробництва, — наголосив Назарій
Білоус. — Хоча й ми, попри те, що не
раз консультувалися в різних спеціалістів, на той час не цілком зрозуміли,
скільки це нам коштуватиме. Тож довелося ще додатково вкладати власні
кошти. Та це виправдало себе.
Отож, головні настанови від Назара Білоуса для студентства: вік 18–30
років — найкращий для втілення всіх
найсміливіших ідей; треба вірити в
свою справу, тоді допомагатимуть й
інші. Та й, дорога до успіху нестандартна, тож треба мислити інакше,
ніж усі, й шукати ніші, де нема великих компаній. А ще — продукт має
бути функційний і красивий.
Наталія ПАВЛИШИН

ноу-хау

Розробіть собі студентський квиток!

Д

ля студентів-політехніків готують ноу-хау — електронний
студентський квиток, який можна буде використовувати
як перепустку до гуртожитку, читацький квиток, е-квиток для
громадського транспорту та банківський рахунок для отримання
стипендії.
Триває конкурс із розроблення
електронного студентського квитка. Молодь закликають долучатися
до конкурсу (вже є шість команд:
чотири зі Львівської політехніки
та дві — з Лісотехнічного університету) й запропонувати оптимальний перелік можливостей застосування „Єдиного квитка“. Студенти
впродовж конкурсу залучатимуть

до співпраці заклади, які готові надавати знижки на ті чи інші послуги, відвідування установ культури
тощо. Конкурс підтримало Міністерство освіти і науки України та
надало Львівській політехніці доступ до Єдиної електронної бази
даних студентів.
Проект здійснюють за підтримки
Tech StartUp School Львівської полі-

техніки, Львівської міської ради та
„Приватбанку“.
Новий студентський квиток буде
безоплатний і діятиме вже від 1 вересня цього року. Впродовж перехідного періоду паралельно користуватимуться й пластиковими студентськими, а надалі кожен львівський
виш зможе вільно долучитися до
проекту, звернувшись із таким проханням до міської ради.
За інформацією щодо конкурсу
звертайтеся на пошту lts@lpnu.ua та
за телефоном (032) 258-24-13.
Наталія ПАВЛИШИН
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мандрівна виставка

„Відважні: наші Герої“ — ті, хто творив історію

П

ро героїзм, про тих, хто був в авангарді боротьби, хто змінював русло
історії та творив державу, впродовж тижня (20–28 квітня) мали нагоду
дізнатися студенти Львівської політехніки та всі, кого зацікавила мандрівна
виставка „Відважні: наші Герої“, присвячена революційним подіям в
Україні.

Експозиція охопила
найважливіші та найпереламніші моменти творення та становлення нашої незалежної держави
— 1917–1921 років, Революцію на граніті, Помаранчеву революцію та ще
зовсім незагоєну — Революцію Гідності.
На відкритті виставки
виступила дружина героя
Небесної Сотні Андрія
Дигдаловича — Наталя.
Вона наголосила на знаковості того, що виставка
перебуває у Львівській політехніці:
— Саме політехніки
першими вийшли на Євромайдан і після побиття
не розійшлися, а залишилися там. П’ятеро героїв
Небесної Сотні — випускники Політехніки. Товариство „Просвіта“ цього університету першим
розпочало волонтерську
підтримку родинам героїв.
І саме Львівська політехніка перша у Львові відкрила
Меморіал пам’яті героям

Небесної Сотні. Багато
студентів-політехніків і
нині воюють у найгарячіших частинах нашої країни, — наголосила гостя.
Експозиція зі шести
модулів демонструвала
художній реконструйований типаж кожної революційної епохи. Динамічності додавала кінохроніка, художні колажі з
архівних світлин і текстів.
Тут можна було порівняти,

як виглядали борці доби
Української революції,
Холодного Яру, Української повстанської армії,
Революції на граніті, Помаранчевої революції, Революції Гідності.
— Нам важливо показати тяглість боротьби,
що Революція Гідності —
це не окремий протест, а
продовження давно початого й логічного виборювання власної держави та

гідного життя. І не було б
сучасного Майдану, якби
не попередні історичні
події, якби не ті звитяжці,
які пожертвували собою
задля сьогодення. Виставка мандрує Україною, нещодавно її експонували в
Івано-Франківську, а перед тим — у столичному
Будинку профспілок, Верховній Раді та торгівельному центрі „Глобус“, що
розташований під самісіньким Майданом Незалежності, який не раз був
епіцентром революцій,
— розповіла дизайнерка,
співробітниця Центру досліджень визвольного руху
Ольга Сало.
— Для Студентського
братства ця виставка особливо важлива, бо це частина й нашої історії. Саме
братчики були творцями
студентської Революції
на граніті, брали активну
участь у двох новітніх —
Помаранчевій революції
та Революції Гідності. Для
нас важливо, щоб молоді
покоління знали цю історію, — наголосив очільник
Студентського братства
Львівщини Борис Пошивак.
Наталія ПАВЛИШИН

спеціалізовані видання

У Політехніці для незрячих надрукували нові книги

Д

ві нові книги — „Босоніжки для стоніжки“ Мар’яни Савки
для незрячих дітей та „Словник медичної термінології“ для
незрячих студентів-медиків у форматах braile та audio представили
нещодавно в Ресурсному центрі освітніх інформаційних технологій
для осіб із особливими потребами Львівської політехніки.
Зараз видали півсотні примірників дитячих віршів, які передадуть до
спецшкіл-інтернатів для незрячих
дітей, до кожної обласної бібліотеки
України та безпосередньо дітям, які
їх потребують. Книги надруковані
на новому брайлівському принтері
Everest V-4, придбаному МБФ „Давай

допоможемо“ за кошти небайдужих
львів’ян і мешканців інших міст
України.
— Над публікацією й озвученням збірки працювали редактори
Катерина Івашутіна та Марта Сидоряк, звукорежисер Ярослав Босий,
коректор Михайло Петрів і Оксана

Потимко, автор Мар’яна Савка. Аудіоверсію збірки виготовили в студії ресурсного центру Політехніки,
а майстерно начитала її сама авторка, — розповіла керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних
технологій для осіб із особливими
потребами Оксана Потимко.
До кінця року планують видати
ще десяток таких спеціалізованих
книг. Уже є домовленості з авторами та видавництвами про допомогу
реалізувати цей задум.
Наталія ПАВЛИШИН
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палітра

коротко

Шовкові „Дотики“ Анни Атоян

У

галереї „Зелена канапа“ до 14 травня можна поглядом
доторкнутися до 14 полотен львівської мисткині Анни Атоян.

| Світлина Наталі Яценко

Ця вже шоста персональна виставка художниці — підсумок роботи двох останніх років. На полотнах Анни — пальчики, долоні,

зрештою, люди (упереваж — жінки) цілісні. Інколи вони ніжні,
грайливі, владні… І творять свої
сюжети, які можна порівняти з кадрами фільмів або світлинами.
Директор галереї Олеся Домарадзька зауважує, що всі твори серії
просякнуті тонкою іронією. Кожна
виставка Анни в „Зеленій канапі“
— сподівання побачити високий
рівень розпису по шовку, нові ідеї.
„Вона та її роботи — тотожні, —
додає художниця Ольга Кваша. — У
них простежується ніжність, розум
і літературність — дуже рідкісні
поєднання“.
За творами Анни Атоян виготовлено два комплекти листівок,
які можна придбати в галереї.
Н. Я.

20 квітня відбулася перша церемонія нагородження премії „Золота Дзиґа“ української кіноакадемії. Найбільше нагород — шість
статуеток — отримав фільм „Гніздо
горлиці“. Переможцем номінації
„Найкращий короткометражний
фільм“ стала „Кров’янка“ Аркадія
Непиталюка, а найкращим документальним фільмом — „Головна
роль“ Сергія Буковського. „Микиту
Кожум’яку“ визнано найкращим
анімаційним фільмом.
Народна артистка України Марія
Бурмака представила у Львові
унікальну програму. 27 квітня в
Національному театрі ім. М. Заньковецької разом із учасниками
гурту Gypsy Lyre співачка виступила із музичною програмою
„Нове та улюблене“. Цього вечора
прозвучали старі та зовсім нові
композиції артистки. У цьому концерті були не лише пісні, а й історії
про любов, життя, розчарування
та надії.
За матеріалами інформагенцій

музичний візит

Світові хіти і „Червона рута“ від поляків

21

квітня стало днем, який завершив минулий тиждень на високій
ноті — у Будинку органної та камерної музики відбувся
концерт хору і струнного оркестру Con Fuoco Краківської гірничометалургійної академії ім. С. Сташиця.

| Світлина Наталі Яценко

Приїхати до Львова запропонувала колективу колишня хористка
народної хорової капели студентів
„Гаудеамус“ Анна Козак — два роки
тому вона вступила до академії і почала співати в Con Fuoco. Завдяки

старанням директора Народного
дому „Просвіта“ Львівської політехніки Степана Шалати й ректора
нашого університету Юрія Бобала
було здійснено цей культурний візит-обмін — за місяць після виступу

польських гостей „Гаудеамус“ поїде
співати до Кракова.
Con Fuoco концертує вже вісім
років як у Польщі, так і за кордоном.
Україну ж відвідав уперше. І привіз
подарунки — багато гарної музики
як відомої, так і не знаної. Понад
годину хор і оркестр безперестанку
„запалювали“ слухачів — прозвучали духовні твори польською мовою, „Палладіо“ Карла Дженкінса,
саундтрек із серіалу „Гра престолів“
тощо. З італійської con fuoco перекладається „з вогнем“. Усі твори, які
виконав колектив під орудою художнього керівника й диригента Діни
Мругли-Громек, справді були „вогняними“ — як змістом-формою, так
і виконанням.
На завершення краківці представили свій традиційний номер —
африканський спіричуелс. А також
подивували присутніх сюрпризом
— у поєднанні хору й оркестру прозвучала „Червона рута“ Володимира
Івасюка, яку зала підтримала оплесками й співом.
Наталя ЯЦЕНКО
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суб’єктивні нотатки

„Старезний твій замок, дідизни останок,
навік в моїй думці зостався…“

О

Шлях до Луцька хоч і не надто
довгий — автом добиратися приблизно 2,5 години, але нелегкий —
усе-таки до європейських трас нам
ще далеко. Зупинки будуть через
те, що дорогу ремонтують. В’їзд же
до міста не вразить — будівлі, як у
райцентрі совкової доби, хоч трохи
далі можна натрапити на таку ж, як
й у Львові, нерівну вищерблену бруківку та цікавішу архітектуру — чомусь мені район, прилеглий до замку
Любарта, здався схожим на львівську Замарстинівську… Утім, коли
підніметеся на верх до замку, який
недарма називають Верхнім (був ще
Окольний, але від нього лишилися
тільки одна вежа й кілька фортечних
стін, котрі місцеві мешканці руйнують забудовами), непримітність
Луцька померкне перед замковою
величчю і загадковістю.
Замок Любарта на 80% є автентичним. Причина збереження в
тому, що коли його будували в XIV
столітті, на дві треті висоти мурували цегляну коробку, а порожнечу
в ній заповнювали щебенем, битою
цеглою, цементувальним розчином,
камінням. І лише одна третя стіни
була вся зі цегли. Тож коли замок
утратив своє оборонне значення і
його було дозволено розібрати на
будівельний матеріал, розібравши
верх стін, зрозуміли, що цегли в ньому обмаль — так стіни вціліли.
Піднімаємося з екскурсоводом
вузькими закрученими за годинниковою стрілкою сходами В’їзної
вежі. Нарікати на незручність нема
сенсу, бо не для нащадків їх будували, а для ліпшого захисту від ворога:
оскільки меч вояки тримали переважно у правиці, то на таких сходах
нападати їм було важко.
На одному з перших поверхів
В’їзної вежі потрапляєш до царства
химерних істот, які завмерли непорушно для того, щоб… із ними сфотографуватися. А якщо без жартів,

то й величенька мураха, яка читає
газету „Волинь“, і вгодований павук,
король своєї залізної павутини, і мухольот (гібрид ґвинтокрила й мухи),
і звичайний короп чи загрозлива голова дракона — це насправді виставка кованих скульптур волинянина Віктора Семенюка „Мистецтво заради
миру!“. Цікаво, що автор перш, ніж
остаточно присвятити себе виготовленню мистецьких речей, був електрозварювальником, водієм тролейбуса, однак захоплення ковальством
узяло гору. І ті 30 унікальних виробів
у замку — експозиція, яка діяла два
роки тому в луцькому ЦУМі. Тоді Віктор виставив свої твори, над якими
працював понад 10 років, на аукціон, щоб виручені від нього кошти
передати воякам АТО. Фонд „Тільки
разом“ придбав ці скульптури, зберігши таким чином цілісність колекції, а бійці натомість отримали три
позашляховики.
На іншому поверсі вже є змога
побачити давні, а не сучасні речі.
За склом — маленькі й величезні
металеві ключі ХІV — першої половини ХХ ст. й замки. Один замок
видно, що важкий, бо розмірами —
як грубезний том енциклопедії. Ще
в одній із вітрин — скляні аптечні
пляшечки, інколи дуже крихітні. У
них тримали ліки, а також могли підкинути комусь із неугодних отруту.
Крім того, виставлено рештки посуду й керамічних люльок, праски, які
нагрівало розпечене вугілля (такі,
але трохи менші, були колись у моєї
бабусі), а також на стінах — старі
чорно-білі світлини.
Перш, ніж піднімешся на верхівку вежі, можна оглянути й помацати грізну гармату. Помилуватися ж
околицями замку — через бійниці
або вийшовши на оглядовий майданчик, із якого відкриється місто з
усебіч. Щоправда, насамперед упадають в око дахи приватних будинків
і торговельні будки ринку…

| Світлина Наталі Яценко

бласний центр Волинської області вабив давно. Бо щоразу, як
у руках опинялася 200-гривнева купюра, мимоволі виникало
питання: „Як же за мурами неприступного Луцького замку, чи
живуть там привиди Любарта й інших вельмож?“. Щоб отримати
відповідь, найпростіше, що можна було зробити, — туди поїхати
й пересвідчитися.

Третя вежа — Стирова. За нею
тече річка Стир, вона і дала їй назву.
У Стировій вежі на різних поверхах
мали би бути бібліотека, скарбниця
та в’язниця — оглядати її нас не пустили. Крім того, у ній зберігають
старовинні каміни, які ще здатні
функціонувати.
У Владичій вежі була княжа усипальниця, але нині в ній розташовано єдиний в Україні Музей дзвонів.
Дзвони XVII — XX століть (найстаріший — із 1647 року) — малесенькі
й такі, що й годі їх підняти — близько сотні, хоч поповнення колекції
триває.
Посеред замкового подвір’я в колишньому будинку повітової скарбниці розташовано Музей давньої
книги. У кількох невеликих кімнатах
зберігають стародруки від XVII ст. з
різних міст України. Є в музеї і реконструкція друкарського верстата
XV ст.
Як з’ясувалося, недалеко від замку Любарта кілька місяців у двоповерховій кам’яниці мешкала родина
Косачів. Леся Українка у своїй поезії
висловлювала захоплення замком:
„Старезний твій замок, дідизни останок, навік в моїй думці зостався…“. І треба буде відвідати Луцьк
ще раз, щоб знайти цеглинку в стіні
під Владичою вежею, на якій є напис
сестри Лесі — „1891 Ольга Косач“.
Наталя ЯЦЕНКО
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ІНФОРМАТОР

Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад
науково-педагогічних працівників кафедр:
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автоматизованих систем управління — професор (1), доцент (1);
адміністративного та інформаційного права — доцент (1);
адміністративного та фінансового менеджменту — доцент (4);
аналітичної хімії — старший викладач (1);
архітектурних конструкцій — асистент (1);
архітектурного проектування — доцент (4);
безпеки інформаційних технологій — професор (1);
будівельних конструкцій та мостів — доцент (1);
будівельного виробництва — доцент (2), старший викладач (1);
вищої математики — професор (1), доцент (2), асистент (1);
геодезії — старший викладач (1);
дизайну та основ архітектури — доцент (1);
дизайну архітектурного середовища — доцент (1), старший
викладач (1);
екології та збалансованого природокористування — доцент (1);
екологічної безпеки та природоохоронної діяльності —
доцент (1);
економіки підприємства та інвестицій — доцент (4);
експлуатації та ремонту автомобільної техніки — доцент (2),
старший викладач (2);
електричних машин і апаратів — доцент (1);
електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій — професор (1), доцент (2), старший викладач (1);
електронних приладів — професор (1), доцент (1);
електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних
систем — професор (1), доцент (1);
журналістики та засобів масової комунікації — доцент (2);
захист інформації — доцент (1);
зовнішньоекономічної та митної діяльності — доцент (2), асистент (1);
інженерної геодезії — доцент (1);
іноземних мов — доцент (5), старший викладач (1), викладач (2);
інформаційних систем та мереж — доцент (2), старший
викладач (3);
інформаційних технологій видавничої справи — асистент (1);
інформаційно-вимірювальних технологій — професор (5);
історії України та етнокомунікації — доцент (1), асистент (1);
кадастру територій — доцент (1), старший викладач (1), асистент (1);
картографії та геопросторового моделювання — доцент (1);
маркетингу і логістики — професор (1), доцент (4), старший
викладач (1);
менеджменту організацій — професор (1), доцент (6), старший
викладач (1);
менеджменту персоналу та адміністрування — доцент (1);
менеджменту та міжнародного підприємництва — доцент (3);
механіки та автоматизації машинобудування — професор (1),
асистент (1);
міжнародної інформації — асистент (2);
містобудування — доцент (1);
напівпровідникової електроніки — професор (2), доцент (1);
обліку та аналізу — професор (3), доцент (2);
обчислювальної математики та програмування — доцент (1);
опору матеріалів та будівельної механіки — професор (1);
органічної хімії — доцент (1);
педагогіки та соціального управління — професор (1), доцент (1);
підприємництва та екологічної експертизи товарів —
професор (1), доцент (1);
політології та міжнародних відносин — доцент (2), старший
викладач (1), асистент (1);

•• прикладної математики — асистент (1);
•• прикладної фізики і наноматеріалознавства — доцент (1), старший викладач (1);
•• прикладної лінгвістики — доцент (2);
•• програмного забезпечення — професор (2), доцент (2);
•• проектування та експлуатації машин — доцент (2), асистент (1);
•• радіоелектронних пристроїв та систем — доцент (1), асистент (2);
•• реставрації архітектурної та мистецької спадщини —
професор (1), асистент (1);
•• соціальних комунікацій та інформаційної діяльності — доцент (3),
старший викладач (2);
•• соціології та соціальної роботи — доцент (1), старший викладач (1),
асистент (1);
•• телекомунікацій — доцент (1);
•• теоретичної радіотехніки та радіовимірювання — професор (1),
доцент (2) старший викладач (1);
•• теоретичної та прикладної економіки — професор (1), доцент (2);
•• теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій —
асистент (1);
•• технічної механіки та динаміки машин — професор (1), доцент (3);
•• технології біологічно активних сполук, фармації та
біотехнології — доцент (8);
•• технології машинобудування — професор (1), доцент (2);
•• транспортних технологій — доцент (2);
•• туризму — старший викладач (2), асистент (1);
•• української мови — доцент (3);
•• фізики — доцент (6);
•• фізичного виховання — доцент (2), старший викладач (6);
•• філософії — професор (1), доцент (2);
•• фінансів — професор (2), доцент (10);
•• фотограмметрії та геоінформатики — професор (1);
•• фотоніки — професор (1);
•• хімії і технології неорганічних речовин — доцент (4);
•• хімічної інженерії — асистент (1);
•• хімічної технології переробки пластмас — доцент (2);
•• хімічної технології силікатів — професор (1);
•• цивільної безпеки — доцент (2), старший викладач (2);
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають
такі документи: заяву, особовий листок обліку кадрів з
фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту,
наукові ступені і вчені звання, список друкованих праць і
винаходів 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 вакантних посад
професорів та доцентів кафедр допускаються особи, які мають
науковий ступінь доктора або кандидата наук відповідно до
профілю кафедри.
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, кімн. 303, конт.
тел. 258-24-82.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

ч. 13 [2973]
4 — 17 травня 2017
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
студентський квиток ВК № 10998489, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Максименко Марини Олегівни;
дипломи бакалавра В15 № 194174 та магістра М16 № 056923, видані Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жинка Володимира Романовича;
диплом ФВ № 791371, виданий Львівським політехнічним інститутом на
ім’я Павлища Руслана Ілліча;
студентський квиток № 09626513, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Білика Романа Романовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Яцківа Олега Романовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Саврук Ірини Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Марків Ліліани Ярославівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Нікітенко Анастасії Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Дигдало Тетяни Юріївни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Білич Олександри Василівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Паша Миколи Володимировича;
залікову книжку № 1610476 та студентський квиток ВК № 11350143, видані
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Крачана
Богдана Святославовича;
студентський квиток ВК № 11342424, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бєлокопитова Нікіти Сергійовича;
студентський квиток № 11365292, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Гаврилишин Юлії Любомирівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Губенка Олександра Руслановича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Христюк Анни Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Муратова Ярослава Миколайовича;
залікову книжку № 1204164, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ігнатович Марти Осипівни;
студентський квиток № 11342507, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Штендери Андрія Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Малинчак Ярини Романівни;
залікову книжку № 1605471, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зелінського Олександра Рудольфовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пристанського Андріяна Романовича.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри технології
машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету
„Львівська політехніка“ щиро вітає зі 60-річчям

Ігоря Володимировича
ГУРЕЯ,
доктора технічних наук, професора, шановного
колегу, успішного науковця, вмілого педагога.
Ми високо цінуємо Вашу працелюбність і компетентність, які створили Вам заслужений авторитет і повагу.
Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого щастя,
творчої наснаги та нових трудових звершень.

Дирекція ІХХТ Львівської політехніки висловлює щире співчуття завідувачу кафедри хімічної інженерії професору Володимиру Михайловичу Атаманюку з приводу тяжкої втрати — смерті
батька.
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