освітній студентський тижневик
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Чого в сучасної молоді більше —
можливостей чи обов’язків?
Ви маєте можливість! А ще краще
— унікальну можливість! Правда, часто доводиться це чути?
Зараз і насправді світ особливих
можливостей, шаленого темпу
й нестримного розвитку. Всі
переваги такого стрімкого світу
вповні відчуває на собі молодь,
бо клацанням мишки чи порухом
пальця по екрані смартфона
можна зачерпнути такий обсяг
інформації, у пошуках якого ще
не так давно треба було тиждень
просидіти у бібліотеці. Та, як
би не було, і тепер діє прадідівський метод — зуміти відсіяти й
відібрати, але тепер не зерно від
полови, а цінну, корисну, правдиву, потрібну інформацію від
спаму.
Ви зобов’язані! Адже „за власним
нахилом живе плебей, шляхетний прагне устрою і ладу“ (Гете).
Мабуть… Хоча багато хто живе
чи вдає, що так живе, за іншим
принципом — „я нікому нічого
не мушу“. Та як би не заперечували, як би не старалися, але
більше можливостей справді
породжують більше зобов’язань
і обов’язків. Ну, хіба що взагалі
не прагнути нічого в цьому житті,
а лише інертного існування. Бо
суцільної сієсти не буває навіть
у дуже примітивних фільмах, не
кажучи вже про життя.
Ви не маєте проблем, а лише
виклики! Ну, якщо зважити, що
значна частина молоді й справді проблеми за проблеми не
вважає, а старається „вирулити“
навіть із безнадійних на перший
погляд ситуацій, ще й отримати з
цього користь, то направду це не
проблеми, а виклики. Зрештою,
тепер дуже цінується досвід. Тож
кажуть, навіть, якщо щось не
вдалося, то така людина здобула більший досвід, аніж та, яка
зробила все успішно.
Тож, дорогі студенти, аспіранти
й усі юні душею, вітаємо всіх зі
святом — Днем молоді! Зараз
маємо всього вдосталь — і можливостей, і обов’язків, і навіть
викликів. Та лише так, використовуючи, шукаючи, розвиваючись і борючись, формуємо нові
генерації, які завжди успішніші і
прогресивніші за попередні.

Олександр Бендюг, студент першого курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Вистачає всього“
На мою думку, одного й іншого вистачає. Світ розвивається, і молодь особливо старається йти в ногу з часом.
Зараз ми маємо більше можливостей для розвитку, аніж
наші батьки. Зокрема, є значно ширший діапазон професій, засобів для навчання, та чимало й викликів. Адже нині
величезне значення має саме якісна освіта, хоча треба бути готовим до постійних змін, бо за кілька років здобута професія може бути не актуальна.
Тобто треба постійно розвиватися.
Вікторія Галкіна, студентка третього курсу Інституту
архітектури:

„Обов’язків завжди було багато“
Мені здається, що обов’язків у молоді завжди було достатньо. Зараз складний час, бо велика конкуренція на дорозі до
успіху. Щоб чогось досягти, потрібно дуже багато вчитись
і працювати. Якщо раніше мало хто здобував вищу освіту,
то зараз — це кожен другий. І серед усієї цієї „популяції“ потрібно вміти
вийти на певний рівень. Та з другого боку, якщо мати бажання, то можна
здобути кращу освіту, влаштуватися на престижнішу роботу. Та це, відповідно, збільшує кількість обов’язків.
Олексій Янін, студент другого курсу Інституту
гуманітарних та соціальних наук:

„Можливостей у рази більше“
Тепер більше можливостей, аніж обов’язків чи проблем. Уважаю, що ми суттєво відійшли від старого ритму життя, від
„совкового“ мислення. У мене склалося враження, що порівняно з попередніми поколіннями, ми маємо кращі умови для
навчання, можемо вільно подорожувати, більший вибір для
працевлаштування чи навчання. Та в будь-якому разі, як колись, так і тепер —
треба працювати. Бо ті, хто вважає, що просто можна легко брати від життя
все, не докладаючи жодних зусиль, не усвідомлюють, що це перетворює їх на
„біомасу“, яка не розвивається і не використовує всіх ресурсів для самовдосконалення.
Оксана Перевознюк, студентка четвертого курсу Інституту
геодезії:

„Маємо можливості, обов’язки й чимало
викликів“
Десь половина на половину. Перед нами стоїть головне завдання — вижити в такому швидкому, інформаційно багатому світі.
Та ми маємо чимало можливостей — технології, подорожі, навчання. Хоча, уважаю, ми не маємо культури, духового стрижня, стимулу до єдиної мети. А коли ми не об’єднані чимось глибшим, єдиним
ідеалом, то важко досягати гармонії. Бо так виходить, що кожен іде поодинці,
старається самовиразитися, працює „на публіку“. Хоча тепер ми живемо без обмежень, і варто лише захотіти — й мети можна досягнути. Головне, щоб це не
виходило за певні розумні рамки.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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співпраця

Партнерство в міжнародній мережі
розумних технологій
ьвівська політехніка перша серед
українських університетів уклала з
польськими партнерами угоду про створення
Багатопрофільного науково-дослідного центру
розумних технологій та інтелектуальних
мікросхем.

Документ підписали: ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало, професор Вроцлавської політехніки Тадеуш Вінцковський, ректор Познанської
політехніки Томаш Ладиговський, проректор Лодзької
політехніки Даріуш Гавін.
Центр об’єднуватиме Львівську політехніку й університети Польщі та Німеччини. Співпраця дозволить
у рамках консорціуму готувати спільні проекти. До неї
запрошують інші навчальні заклади, і кожен виш-партнер має пріоритет щодо участі в консорціумах-проектах
у галузі розумних технологій та інтелектуальних мікро-
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систем, інтеграції асоційованих ресурсів і наукових, академічних та культурних обмінах між університетами. У
перспективі — розбудова Дослідного центру передового
досвіду при Львівській політехніці.
Ірина МАРТИН

міжнародний ґрант

Університет отримав від НАТО
обладнання за 19 900 євро

15

червня у Львівській політехніці відбулася зустріч керівництва
кафедри аналітичної хімії Інституту хімії та хімічних технологій із
представниками НАТО. Університет отримав обладнання за 19 900 євро.
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Керівник проекту
NATO Science for Peace
and Security Program
Multi-Year
Project
„PHYTOTECHNOLOGY
FOR
CLEANING
MILITARY SITES“ професор Валентина Підліснюк
розповідає:

— Проект стартував у
жовтні 2016 року, запланована тривалість — 3
роки. Він отримав ґрант
найвищого рівня програми НАТО. Україна задіяна як партнерська країна
через два університети
— Національний універ-

ситет „Львівська політехніка“ та Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України. Співдиректором
ґранту є Павло Шаповал,
доцент кафедри АХ. Проект сфокусовано на розробленні фітотехнологій
для очищення мілітарно
забруднених земель, з
одночасним вироблянням біомаси як джерела
енергії. Наше завдання
— розробити ці технології та передати їх до
споживача. Політехніка,
зокрема Павло Шаповал,
відповідають за аналітичне забезпечення дослідів.
У рамках проекту до команд можуть увіходити
лише аспіранти й молоді
дослідники до 36 років,

залучення молоді — основне для нас.
Донедавна науковці-політехніки провадили
аналізування на обладнанні університету. Тепер, коли проект отримав
фінансове забезпечення,
було вирішено купити спеціальний модернізований
прилад для досліджень,
який на цій зустрічі офіційно передали університету. Обладнання потрібне для виконання завдань
проекту, опісля воно залишиться у стінах Політехніки для дальшої праці. У
планах керівників проекту
є закупівля й іншої необхідної техніки.
На заході також були
й представники університету міста Ліль (Франція)
з пропозицією співпраці з
Політехнікою.
Анастасія МОЗГОВА
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Абітурієнтів очікують нові впровадження
Львові відбулася регіональна нарада-семінар „Зміни до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році“. У
ній узяв участь заступник міністра
освіти і науки Юрій Рашкевич, начальник відділу реєстру ДП „Інфоресурс“
Віктор Анохін. Директор Департаменту вищої освіти МОН України Олег
Шаров озвучив зміни й доповнення
до цьогорічної вступної кампанії.
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Електронні документи
й менше заяв

жзамовлення. Хоча загалом місць на
бюджет несуттєво поменшає.

но-технічного та природничо-математичного спрямувань.

Цьогоріч уже від 29 червня можна
буде створювати особисті кабінети,
через які абітурієнти в електронній
формі подаватимуть скановані документи до вступу. Особисто доведеться приносити лише довідки, які
надають спеціальні права на участь
у конкурсі, а також з’ясовувати розбіжності в документі, що посвідчує
особу, та сертифікаті ЗНО.
Порівняно з попереднім, цього
року можна буде подати менше заяв на
бюджетне навчання — замість 15-ти
на 5 спеціальностей — 9 на 4 спеціальності. На комерцію кількість заяв
необмежена.
Також прийматимуть сертифікати
ЗНО двох останніх років. Можна буде
подати результати попереднього
року з одного предмета й цьогорічні
— із другого й третього чи навпаки.
Обов’язковим є сертифікат із української мови й літератури, а також
із математики, історії чи біології.
Третій предмет визначає виш, який
зазвичай пропонує 2–3 предмети на
вибір.

Додаткові коефіцієнти

До магістратури
— із сертифікатом
з іноземної рівня В1

Зарахування пільговиків
Уперше пільговиків зараховуватимуть на бюджет після тих, хто вступає
на загальних підставах. Так міністерство прагне створити систему реалізації пільг, чесну щодо учасників загального конкурсу. Є невеликі квоти,
виділені для певних категорій. Отож,
є сподівання, що цього року вдасться
уникнути протиставлення пільговиків звичайним вступникам.
Виші, до яких прийдуть абітурієнти з найбільшими балами, стимулюватимуть максимальним обсягом дер-

Коефіцієнти конкурсних предметів й атестата про загальну середню
освіту визначає навчальний заклад,
відповідно до міністерських вимог.
Однак цьогоріч додано ще чотири
додаткові коефіцієнти — регіональний, галузевий, сільський і першочерговий.
Регіональний коефіцієнт становить 1,0 для Києва, 1,01 — для Дніпра,
Львова, Одеси, Харкова, 1,03 — для
Донецької та Луганської областей і
переміщених вишів, 1,02 — у випадках, передбачених законодавством.
Галузевий коефіцієнт 1,03 актуальний для тих, хто подасть заяви з
першим пріоритетом на інженерно-технічні та природничо-математичні спеціальності. Якщо вступник
обирає такий пріоритет, до того ж, в
одному з регіональних вишів, то це
помітно підвищить його шанси.
Сільський коефіцієнт 1,02 стосуватиметься осіб, які в рік вступу здобули
повну загальну середню освіту в навчальних закладах на території сільських населених пунктів і постійно
мешкають у селі (не в селищі!).
Коефіцієнт 1,10 надає право на
першочергове зарахування до вищих
медичних і педагогічних навчальних
закладів за державним замовленням
особам, які уклали угоду про відпрацювання не менше, ніж три роки в
селі або селищі.
Цього року виші організовують
олімпіади для профорієнтування, за
результатами яких можна отримати
додаткові бали з математики, фізики,
хімії, іноземної мови. Однак ідеться
лише про спеціальності інженер-

Вступаючи до магістратури, абітурієнти, які мають міжнародний
сертифікат, що підтверджує знання
іноземної мови на рівні, не нижчому
за В1, зможуть не складати іспиту —
його зарахують як максимально високий бал. Це ж стосується вступу до
аспірантури, але повинен бути рівень
В2. Прийматимуть до магістратури за
спеціальністю „право“ лише за результатами єдиного фахового іспиту
у форматі ЗНО. Наступного року саме
це правило стосуватиметься й вступників на міжнародне право, а від 2019
року потрапити до магістратури можна буде за результатом ЗНО з єдиного
фахового іспиту та іноземної мови.

Комерційники
платитимуть пропорційно
до витрат на бюджетників
Олег Шаров зауважив, що в усіх
навчальних закладах діє система демпінгу контрактників щодо бюджетників. Тепер на навчання одного
бюджетника держава виділяє 26 тис.
грн на рік, не враховуючи стипендії.
Якщо ті, хто навчається за власні кошти, платять менше, то це означає, що
в середньому на підготовку одного
студента навчальний заклад витрачає
менше, ніж це передбачено. Отож, від
наступного року комерційник платитиме не менше, ніж держава витрачає
на навчання бюджетника. Також буде
скасовано творчі конкурси на окремі
спеціальності.
Ірина МАРТИН
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з нагоди професійного свята

Заслужені нагороди

З

Хоч свято відзначали ще 7 травня, подарунки дійшли до адресатів
аж 13 червня, за що Роман Филипів,
директор департаменту економічної політики ЛОДА перепросив і
наголосив на тому, що керівництво
ЛОДА про свято не забуло, але вирішило його перенести через велику
заклопотаність.
У вітальному слові перший заступник голови облдержадміністрації Ростислав Замлинський підкреслив важливу роль працівників
галузі хімії та розповів, що вважає
доцільним поглиблення коопераційно-виробничих стосунків на базі
оборонних замовлень.
За високий професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди професійного свята почесними грамотами
нагородили співробітників Інституту хімії та хімічних технологій
Львівської політехніки: професора
кафедри ФКХ Володимира Діблімова, професора кафедри ХТНГ Оле-

| Світлина Анастасії Мозгової

нагоди Дня хіміка Львівська обласна державна адміністрація
нагородила політехніків почесними грамотами.

га Гринишина, доцента кафедри
ТБСФБ Ірину Губицьку, доцента кафедри ХІ Діану Кіндзеру, старшого
наукового співробітника кафедри
ОХ Наталію Мітєву, старшого наукового співробітника кафедри ХТПП
Юрія Мельника, старшого лаборанта
кафедри ХТС Ольгу Марич, доцента
кафедри ЗХ Ліліану Олійник, доцента кафедри ХТНР Романа Оленича,

доцента кафедри ТОП Любов Паляницю.
Після нагородження Ростислав
Замлинський запропонував обговорити профільні питання — кожен
присутній міг поділитися своїми
думками, ідеями чи зауваженнями.
Проректор із наукової роботи Політехніки Наталія Чухрай зауважила:
— Львівська політехніка має
славетну наукову історію й одну з
перших шкіл — так звану малу школу хімії. Львівщина славиться науковими досягненнями й нині, а Інститут хімії та хімічних технологій
є для нас дуже значимим, оскільки
провадить не лише освітянську діяльність, а й наукову. Працівники
інституту видають журнал „Chemical
technology“, який входить до загальносвітової наукометричної бази даних. До того ж, наші хіміки-науковці
є найцитованіші з наукової спільноти Політехніки.
Крім політехніків, на захід також
запросили й представників промислових підприємств.
Анастасія МОЗГОВА

фініш

Літня сесія і захист бакалаврських — позаду!

Д

Отож, студенти можуть полегшено зітхнути
і вважати себе вже на курс
старшими, а випускники
бакалаврату — працевлаштовуватися за фахом
(хоча більшість із них думає про це ще під час навчання) або готуватися до
вступу до магістратури.
Хто з певних причин
має заборгованості — до
30 червня мусить їх перескласти. Бажано це зробити за талоном. Якщо не
вдасться — то на комісії.

Інакше доведеться залишитися на платний повторний курс. Ну а хто має
три й більше заборгованості, то попрощається з
університетом і вирушить
шукати себе по-новому.
Незалежно від результату сесії, слід пам’ятати,
що надворі літо, а канікули — час нових вражень,
подорожей, активного
відпочинку й пошуку нових можливостей.
Ірина МАРТИН

| Світлина Ірини Мартин

ля успішних студентів Національного університету „Львівська політехніка“ вже почалися літні канікули. 18 червня завершилася
сесія, яка тривала від 22 травня, і фінішували
захисти бакалаврських праць, що відбувалися
від 5 червня.
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науковий семінар

коротко

Підсумки у здобутках кіберсистем

В

ідбувся третій науковий семінар „Кіберфізичні системи: досягнення та виклики“.

Як розповів завідувач кафедри
електронних обчислювальних машин Анатолій Мельник, цей захід
є продовженням двох попередніх і
стосується стану та здобутків кібербезпеки. В ІКТА діє проект „Кібер“,
за результатами якого його учасники
готують монографію „Кіберфізичні
системи“.

На семінарі йшлося про створення
та дослідження багаторівневої платформи кіберфізичних систем, багатопроцесорну систему технічного
зору, ефект „пам’яті“ в біотехнічних
компонентах кіберфізичних систем,
кіберфізичні системи контролю якості надання логістичних послуг тощо.
І. М.

міжнародне стажування

Навчати студентів так,
щоб їм було цікаво

Д

оцент кафедри маркетингу й логістики
Олена Бочко побувала на науковому стажуванні у Вищій школі міжнародного бізнесу
ISM (м. Пряшів, Словаччина) — філії німецького університету International School of
Management (ISM) Dortmund, який увіходить
до топ-200 бізнес-шкіл у світовому рейтингу EDUNIVERSAL і є партнером програми
Erasmus+.
Тема стажування — „Нові європейські підходи в економіці, бізнесі,
менеджменті та освіті“. За її програмою було передбачено підвищення
кваліфікації, що поєднує два складники: академічно-творчий і відпочинковий. Академічно-творчий — 108
годин лекційних, практичних занять
і самостійної роботи — це і круглий
стіл „Європейські цінності в бізнесі та
маркетингу“, й інтерактивні заняття
про інноваційні підходи в освіті та
економіці, і семінар-диспут „Триматись чи процвітати — траєкторії можливого: етика та конкретика, семінар-тренінг „Формуємо рекреаційну
культуру: бізнес-досвід європейців“
та інші цікаві теми.
— Це було моє перше закордонне
стажування. Воно дало мені багато
позитивних емоцій, багато інформації щодо інтерактивного навчання
студентів, яке треба впроваджувати в
нас, — розповідає Олена Бочко.
— Система навчання у Словаччині
цілком інша, ніж в Україні?

— Так. Я для себе відкрила, що
на сьогодні традиційна лекція, коли
викладач читає її, а сотня студентів
слухає, відходить у небуття. Із такої
лекції слухачі запам’ятовують лише
5% обсягу. Натомість коли працювати
в малих групах і навчати студентів на
практиці, то вони запам’ятають 90%
запропонованого матеріалу. Оскільки
більшість наших випускників знаходять себе в інтернет-маркетингу, то
ми повинні навчити студента, як правильно розмістити інформацію, щоб
його підприємство отримало результат через збільшення обсягів, реалізацію, популяризацію свого підприємства, виходу на ринок, зміцнення
свого бренду.
Стажувалися викладачі на кафедрі
економіки, менеджменту та маркетингу, де дізналися про логістичні проблеми, з якими стикаються закордонні
колеги і про те, як їх зменшити, та про
перспективи розвитку логістики.
Ірина МАРТИН

100 студентам вишів і 24 аспірантам призначено академічні стипендії Кабінету
Міністрів України. Відповідне
розпорядження ухвалено 14
червня 2017 року під час засідання Уряду. Студенти університетів, академій та інститутів
отримуватимуть 2100 грн на
місяць, а аспіранти — 5664 грн.
У списку стипендіатів — аспірантка Львівської політехніки
Василина Кір’янчук.
Нове програмне забезпечення
ЄДЕБО запущено в режимі
експлуатації. Перший тиждень
його використання у вишах
показав, що софт потребує
доналаштування. Зокрема, це
стосується міграції даних зі старої системи, структура якої була
доволі громіздкою та складною.
Але розробники ПЗ (НДІ прикладних інформаційних технологій) упевнені, що в найкоротший термін зможуть скоригувати всі виявлені недоліки.
Науково-технічна бібліотека
запрошує оглянути виставку
„Відомі вчені Національного університету „Львівська
політехніка“, присвячену
180-річчю від дня народження Владислава Войцеха
Заянчковського. Цей видатний
польський науковець, професор математики був ректором
Львівської політехніки двічі
(1878–1879, 1885–1886 роки). На
виставці (у приміщенні НТБ,
вул. Професорська, 1, II поверх)
експонують його наукові праці
з фонду НТБ, керівником-куратором якої Владислав Заянчковський був упродовж багатьох
років. Також можна переглянути віртуальну виставку, присвячену Заянчковському.
Верховна Рада України ратифікувала угоду про співпрацю
в галузі освіти й науки між
Кабінетом Міністрів України
та Урядом Чорногорії. Зокрема, ідеться про спільні проекти
у сфері інклюзивної освіти. Країни планують обмінюватися не
лише інформацією, а й експертами, які допоможуть покращити національні навчальні плани,
розроблювати спецкурси для
вчителів тощо.
За матеріалами МОН, інформагенцій
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із редакційної пошти

Зайвих знань і досвіду не буває

Н

а нашу кафедру маркетингу й логістики надійшло запрошення з
Познанського політехнічного університету для студентів старших
курсів для тижневого навчання в „Літній школі’2017“.

Організатором та координатором була магістр
інженерії Ірена Павлишин
— викладач факультету
Інженерії управління Познанської політехніки. Патронат заходу забезпечили
декан факультету професор Магдалена Вірвіцька
та завкафедри управління
виробництвом та логістики професор Марек Ферч.
Отож, серед нас виявилось 10 ентузіастів, які радісно погодилися на таку
пропозицію, адже зайвих
знань і досвіду не буває.
Очолювала загін відважних і спраглих до нових
знань надзвичайно розумна, талановита і просто вродлива жінка Анна
Ярославівна Дмитрів (доцент кафедри маркетингу
і логістики). Ми практично не знали один одного
до поїздки, маємо різні
захоплення та цілі, але це
не завадило нам пізнавально і весело провести час у
Познані.

Одразу по приїзді наш
перший день видався насиченим, виснажливим,
але найзахопливішим. Почалось усе з квесту по Познані. Це була чудова можливість познайомитися з
прекрасним містом та, звичайно, із польськими студентами. Середній кілометраж, який кожна команда
пробігла, склав приблизно
15 км, але воно вартувало
того. Дощ, навіть злива, невгамовний вітер, грім і блискавка — ніщо не завадило
такому сильному духові суперництва, який ми відчули. Під час квесту студенти

мали розв’язати завдання з
логістики, завдання польських студентів — здогадатися зі слів українських
представників, де саме
розміщено наступну локацію. Уперше потрапили
на Ювеналію — день студента, який, виявляється,
святкують кілька разів на
рік, що може затягнутись і
стати „тижнем студента“.
Протягом літньої школи
студенти мали надзвичайно
цікаві практичні заняття, де
у формі гри вивчали логістичні процеси. Ми побудували повний цикл виробництва велосипедів та ліжок і

за допомогою конструкторів Lego випробували його
на практиці. За допомогою
3D програми FlexSim споруджували склад для товарів,
а також брали участь у грі
„ідеальне виробництво“,
де мета — виготовити зазначену кількість товарів
за певний період часу (виграти було непросто).
Щодня, крім навчального процесу, нам показували
конкретні приклади виробництв та важливість логістики у провадженні бізнесу.
Ми відвідали компанії з виробництва пива Lech, фабрику косметичних засобів
Nivea й побачили, як виготовляють автобуси і трамваї
на заводі Solaris.
Хочемо подякувати
організаторам за надання
можливості відвідати Познань, отримати практичні
навички у сфері логістики й
маркетингу і просто цікаво
провести час із нашими новими друзями.
Богдан ЧЕПІЖАК
(магістр, „маркетинг“),
Вікторія МИКИТЧАК
(магістр, „логістика“),
Юлія РЯБІЧІНА
(бакалавр, „менеджмент“)

Подвійні дипломи для студентів-економістів

Н

ещодавно на кафедру фінансів Інституту економіки та
менеджменту завітав заступник декана із зовнішніх зв’язків
Інституту фінансового менеджменту Вроцлавського економічного
університету пан Міхал Бернацький.
Національний університет
„Львівська політехніка“ активно
долучається до європейського освітнього простору. Це дає можливість
студентам не тільки скористатися
програмами мобільності, а й отримати подвійні дипломи — нашого університету та одного з європейських
вишів. Зокрема, цього року укладено рамкову угоду про співпрацю між
Львівською політехнікою та Економічним університетом у Вроцлаві
(Республіка Польща). Тепер триває
активна робота над удосконаленням
угоди про подвійні дипломи.

Зокрема, про це йшлося під час візиту пана Бернацького до Львівської
політехніки. Він зустрівся як із керівництвом університету, так і з професорами та доцентами кафедри фінансів. Працівники кафедри фінансів
налагодили наукову співпрацю з кафедрою банківництва Вроцлавського
економічного університету.
На зустрічі з проректорами доцентами Олегом Матвійківим, Олегом Давидчаком, керівником Центру
міжнародної освіти професором
Ігорем Олексівим, завідувачем кафедри фінансів професором Ігорем

Алексєєвим обговорювали умови
отримання студентами магістратури Львівської політехніки диплома
магістра Вроцлавського економічного університету. Пан Бернацький
докладно поінформував політехніків
про останні інструкції Міністерства
освіти Польщі щодо навчання іноземних студентів за програмами подвійних дипломів та про спеціальні
пропозиції ректорату свого вишу
для студентів Львівської політехніки. Завідувач кафедри Ігор Алексєєв
розповів про узгодження навчальних
планів студентів магістратури, що
дасть можливість здійснювати взаємозарахування вивчених дисциплін.
Ірина КОНДРАТ,
доцент кафедри фінансів ІНЕМ
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молодий науковець

Життя підкаже, як діяти далі
Т
роє політехніків цьогоріч здобули ґрант на підтримку
досліджень молодих учених. Його фінансує МОН України.

| Світлина Катерини Гречин

Під орудою
асистента кафедри
систем автоматизованого проектування ІКНІ Назарія Андрущака молоді колеґи вперше
мають можливість
і кошти для самостійного здійснення наукових досліджень і розробок.
— Мене завжди
тягнуло до нових
знань і ніщо не
здавалося неможливим, — пригадує Назарій.
— Коли вступив
до аспірантури,
рівночасно подав
аплікаційну форму на дев’ятимісячне навчання в університеті США
за програмою академічних обмінів
ім. Фулбрайта. Мені ж запропонували вдосконалити аплікаційну форму,
після чого запросили на програму докторантури. Провчившись в аспірантурі Політехніки лише рік й отримавши
стипендію, узяв „академку“ й поїхав
до Штатів. Там закінчив магістратуру, а повернувшись —аспірантуру на
кафедрі фотоніки. Нині маю улюблену
справу: навчаю студентів, займаюся
наукою і написанням проектів.
— Молодь не дуже поспішає в науку.
Що в ній приваблює Вас?
— Мабуть, пізнання незвіданого, бажання відкривати для себе нові
горизонти в науці, робити те, що ще
ніхто не робив, отримувати від наукових сюрпризів задоволення й розуміти: ти теж щось можеш у цьому
житті. А „смак“ до науки прийшов іще
на третьому курсі. Якось довідався
про конкурс стипендіальної програми „Завтра.UA“ Фонду Віктора Пінчука. Дуже захотілося отримати цю
стипендію, та наукових здобутків у
мене не було. То ж звернувся до нашої
лабораторії й попросив, щоб мене залучили до наукової роботи. Там саме
простоювала несправна установка

для дослідження
параметрів кристалічних матеріалів
у міліметровому
діапазоні. Мені й
доручили довести
її до ладу. Цілий
рік разом зі своїм
керівником ми над
нею „чаклували“:
виготовляли деталі, створювали
програмовий продукт. У результаті,
написали спільну
статтю. Праця не
минула даремно:
два роки поспіль я
був стипендіатом
програми Віктора Пінчука. А ще
мені дуже допомагає приклад мого
тата-політехніка. Увесь час, скільки
себе пам’ятаю, тато постійно був у
наукових пошуках.
— Над чим працюєте тепер?
— Я — керівник ґранту молодих
науковців. Ми моделюємо і створюємо нанокомпозити нового класу,
досліджуємо їх у широкому діапазоні довжин хвиль. Крім того, спільно
з кафедральними науковцями співпрацюємо з лабораторіями міста й закордону, адже займаємося розпізнаванням образів. Тепер розробляємо
пристрій 3D-сканування, активно залучаємо до цієї роботи студентів різних курсів (я викладаю на першому й
п’ятому курсах). Як показує практика,
п’ятикурсники рідко долучаються до
наших проектів, бо вже мають роботу
чи в активному її пошуку. А першокурсники ще не мають відповідного
досвіду, хоча й там трапляються талановиті діти. Так, позаторік із кількох
першокурсників (нині вони вчаться
на другому курсі) створив невеличку
команду й долучив до наукової роботи. Незважаючи на те, що вже один
із учасників навчається в Австрії,
інший працює в одній із комп’ютерних фірм, ми й далі з ними та новими
студентами працюємо над проекта-

ми. Нещодавно опублікували статтю
з останніми дослідженнями.
— Як почуваєте себе на „студентському“ полі?
— Узагалі, добре. Проте першокурсники, на жаль, не завжди розуміють, де вони навчаються. Доводиться пояснювати, що вища школа — це
перехід на новий рівень, де треба покладатися лише на себе і свої знання.
Намагаюся бути з ними тактовним,
шукаю індивідуальні підходи до кожного. Працювати з ними мені цікаво,
бо трапляються студенти, які мають
добрий рівень підготовки й навіть можуть дати „фору“ випускникам коледжів. З ними легко і приємно.
— Тепер, коли відкрили кордони,
чи не будемо ми втрачати своїх студентів?
— Поїхати за кордон і заробляти
великі гроші — це класно. Я, до прикладу, працюю на кафедрі, випускники якої отримують достойну платню.
Як на мене, дві тисячі доларів можна
заробити й удома. Я тривалий час жив
у Штатах, мені там пропонували роботу, але я обрав Батьківщину. І не
помилився: тут маю улюблену справу,
до душі припала й викладацька робота, хоча кожна лекція потребує двохтрьох днів підготовки: потрібно щось
удосконалювати, додавати нові відео,
інформацію, бо час невпинно біжить
уперед. Воднораз, щороку відчуваєш
себе впевненіше, бо збільшуєш багаж
знань навіть у тій ніші, де себе зовсім
не бачив, можеш теоретичні навички
використовувати на практиці. А щодо
закордону… Хто захоче виїхати, той
обов’язково це зробить незалежно від
безвізу. Річ лиш у тім, що держава має
подбати, аби її діти, збагачені знаннями, досвідом, а, може, і коштами,
повернулися згодом додому.
— Які плани на майбутнє?
— У віддалених планах — захистити докторську дисертацію. У ближчих
— отримати звання доцента, розробити курс навчальної дисципліни до
нової спеціальності „Інформаційні
системи та технології“ на кафедрі
САПР, а ще — написати підручник.
Потім життя підкаже, як діяти далі.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 20 [2980]
22 червня — 5 липня 2017
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подвійні дипломи

Наші випускники будуватимуть
Європу в Україні

У

| Світлина Тетяни Пасович

ч. 13 „Аудиторія“ повідомляла про створення у Національному
університеті „Львівська політехніка“ Німецько-українського
освітнього центру (це результат угоди про співпрацю між університетом та Торгово-промисловою палатою Ерфурта). Його мета — дати
можливість студентам коледжів одночасно з українським дипломом
отримувати німецький. Про деталі (хто може претендувати на участь
у такій програмі, яким вимогам відповідати тощо) розповідає директор центру Денис Невінський.

— Це не визнання
українського диплома
(нострифікація), не переклад його на німецьку
мову, а власне окремий
німецький диплом, який
видає Торгово-промислова палата Ерфурта, котра
навчає, донавчає, перенавчає спеціалістів, — наголосив він.
Як ми вже повідомляли, щоб отримати німецький диплом, студентові
коледжу потрібно мати
високу академічну успішність, доскласти академрізницю між навчальними планами в коледжі
Політехніки і в Німеччині, знати німецьку мову на
рівні В2, пройти виробничу практику на німецьких
підприємствах (у Тюрингії) упродовж трьох міся-

ців (її повністю оплачує
німецька сторона).
— Ми працюємо над
розширенням списку коледжів Львівської політехніки, студенти яких
зможуть брати участь у
цій програмі, — деталізує
Денис Невінський. — Наразі ми проаналізували
програми двох коледжів —
Технічного („електроніка
індустрії“) і Львівського
автомобільно-дорожнього („підземні споруди,
будівництво доріг“). Щоб
стажуватися в Німеччині
з електроніки індустрії,
нашим студентам Технічного коледжу бракує
лише одної дисципліни,
до того ж не технічної —
„Професійна підготовка:
трудове і тарифне право“. Як бачимо, технічні

дисципліни, електроніку,
електромеханіку ми викладаємо все-таки в достатніх обсягах. Коледж
спільно з центром може
забезпечити вивчення
цього предмету, скажімо,
як вибіркового. Тепер ми
так само узгоджуємо навчальні плани щодо Автомобільно-дорожнього
та Техніко-економічного
коледжів. Гадаю, за літо
долучимо ще кілька коледжів.
Зараз працівники центру опитують студентів,
аби дізнатися, хто хоче
взяти участь у програмі.
Обмежень щодо кількості
учасників немає.
— Можливо, студентів
лякає перспектива вчити
німецьку мову на рівні
В2, —зауважує директор
центру, — але насправді
це не такий уже і складний
рівень, особливо враховуючи, що центр допомагає
і підтримує. Спільно з
Лінгвістично-освітнім
центром Інституту адміністрування й післядипломної освіти Політехніки ми вже готові навчати
їх на рівні В1 і В2, розроблено відповідні програми: якщо студент матиме
таке бажання, то вже на
другому курсі коледжу ми
допоможемо йому здобути
рівень А1, як тільки опанує
— вивчає В2, не зміг —
проходить курс повторно,
на третьому курсі отримує
таки той В2. Після третьо-

го курсу їде на виробничу
практику на три місяці.
Повернувшись сюди, захищає диплом, а потім отримує німецький диплом.
Львівських студентів
намагатимуться відправляти на практику до Німеччини влітку, щоб це
не впливало на заняття в
коледжі. Не будуть перешкодою й різні терміни
навчання в коледжах (у
деяких навчання закінчується в лютому, в інших
у червні), адже підхід до
кожного учасника програми буде індивідуальний,
аби тільки претендент
відповідав усім вимогам.
— Участь у програмі дає студентам не якісь
примарні, а реальні переваги, — підсумовує Денис
Невінський. — Отримуючи німецький диплом,
випускник має документ,
який визнають у всьому
світі. По-друге, зараз є
час інвестицій, вони заходять і в Україну. У нас
відкривають чимало підприємств — і українських,
і закордонних. Для інвестора мати в себе фахівця з
європейським дипломом
— це дуже серйозно. Ми
йдемо до Європи, євроінтеграція — перспективний
напрям розвитку України,
ми повинні переходити
на європейські стандарти. Це пріоритет. Якщо
людина має європейський
диплом, ми вже розуміємо, що вона має відповідні знання, була в Європі,
добре знає іноземну мову,
це фахівець, який бачив,
як працюють в економічно розвинутих країнах,
навряд чи він уже захоче
працювати інакше. Він будуватиме Європу тут.
Тетяна ПАСОВИЧ
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нові видання

Математичний аналіз функцій дійсної
змінної
У
Видавництві Львівської політехніки вийшов друком навчальний посібник „Математичний аналіз функцій дійсної змінної“.

Його автори — доцент кафедри
вищої математики Христина Дрогомирецька, директор ІМФН професор
Петро Каленюк, доцент кафедри вищої математики Мирослава Клапчук
та доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Григорій
Понеділок. На думку рецензентів та
перших читачів, посібник із вивчення математичного аналізу за стилем
і наповненням відповідає кращим
світовим зразкам.
Посібник великий обсягом (має
589 с.), і це виправдано, адже в наш
час, коли кількість аудиторних годин на вивчення матеріалу стрімко
скорочують, важливим стає забезпечення студентів якісною
профільною літературою. Саме тому,
автори подбали, щоб
був він цікавий, докладний і зрозумілий
студентові, коли той
опрацьовуватиме
його самостійно. У
посібнику використано досвід та сучасні
практики провідних
українських та зарубіжних університетів,
він добре структурований, наповнений великою кількістю розв’язаних прикладів, вправ,
наочних ілюстрацій, має майже
півтисячі дуже якісних кольорових
рисунків і світлин. На думку авторів,
посібник забезпечить студентів якісною літературою з дисципліни. Тож
результатом задоволені також і студенти, адже з поданим матеріалом
легко та зручно працювати.
Запитуємо у Григорія Понеділка,
одного з авторів посібника, як виникла
ідея написати посібник.
— В Україні бракує сучасних
українськомовних підручників із
фундаментальних дисциплін для
студентів фізико-технічних, інженерно-технічних та інформаційно-комунікаційних спеціальностей.
Це й спонукало написати посібник і

зумовило саме таку його структуру.
Над ним наполегливо працювали
майже два роки, розуміючи при цьому, що жоден навчальний посібник
із математичного аналізу не може
претендувати на особливу новизну
чи оригінальність. У посібнику логічно скомпонували матеріал, добрали якісні приклади, зорієнтовані
на конкретну категорію студентів,
поглиблено виклали окремі теми.
— У чому його новизна?
— У нас щороку навчається щораз
більше студентів-іноземців, яким
важко освоювати дисципліни, насичені мовною термінологією. Тому в тексті
посібника українські
математичні терміни та предметний
покажчик подано також і англійською.
Це буде корисно й нашим студентам, адже
сприятиме вивченню
професійної англійської мови та розширенню словникового
запасу зі спеціальної
термінології. У посібнику подано широку інформацію про
історію зародження й утвердження
основних ідей та концепцій математичного аналізу. Окрім цього,
відобразили сучасні тенденції прикладної математики, додали кілька важливих розділів для освоєння
спеціальних курсів із новітніх технологій, яких бракує в навчальних
програмах, але актуальні в наш час.
Список літератури доповнюють посилки на закордонних авторів, матеріали яких присвячені методиці
викладання математики.
— У якому семестрі читатимуть
цей предмет?
— Першу частину математичного аналізу першокурсники вивчають у першому семестрі. Та в ньому
є також розділи, які вивчатимуть у
другому семестрі. Важливо, що по-

сібник буде цікавий і для студентів
другого-третього курсів будь-якої
фізико-технічної та інженерно-технічної спеціальності, адже в ньому
можна почерпнути не лише багатий
теоретичний матеріал, а й здобути
практичні навички. Узагалі, радив
би студентам навчитися самостійно
розв’язувати різні приклади й задачі, які є в посібнику, добре опанувати
тему та вже тоді переходити до наступної.
— Де ці посібники можна придбати?
— Їх продають у наших книгарнях, але вони коштують десь близько 300 гривень. Зате їх достатньо в
студентській бібліотеці. Наклад невеликий — 300 примірників, якщо
користуватимуться попитом, його
можна збільшити.
— Дуже цікава титульна сторінка…
— На титульній сторінці ми помістили мініатюру, відому як „Бог
— геометр“. Це копія з манускрипта
1220–1230 років, що має Національна бібліотека Відня. Про неї згадував
знаний математик Бенуа Мандельброт у своїй книзі „Фрактальна геометрія природи“. Мініатюра зображає процес створення світу за законами математики й гармонії, тому
Бог на манускрипті є з циркулем.
Центральна помаранчева частина
круга символізує Землю, оточену
нічним зоряним небом, червоним
сонцем та жовтим місяцем.
Знаний американський математик Г.Х. Гарді починав передмову
до своєї книги „Курс чистої математики“ такими словами: „Цю книгу
написано, насамперед, для студентів
першого курсу університетів, здібності яких наближаються до того
рівня, що, зазвичай, потрібно для
отримання стипендії“. На думку авторів посібника „Математичний аналіз функцій дійсної змінної“, кожен
студент, який вивчив і практично
засвоїв викладений матеріал, заслуговує не тільки стипендії, а й власної
самоповаги та щирої похвали.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 20 [2980]
22 червня — 5 липня 2017

АЛЬМА-МАТЕР

11

університетський підрозділ

Задля розвитку й
популяризації Політехніки

Т

орік у Львівській політехніці з’явився новий особливий
підрозділ — Навчально-практичний центр медійних технологій.
Про діяльність, бачення розвитку, плани та амбіції, а також
співпрацю зі студентством, активне залучення їх до діяльності
Медіацентру розповіла його очільниця Юлія Грабова.

— Яка мета діяльності центру медійних технологій Львівської
політехніки?
— Навчально-практичний
центр медійних технологій
створено у Політехніці насамперед
як надійну й ефективну базу
практичних занять для студентів
кафедри журналістики, а також
для розвитку відеоінформаційної
присутності університету в
освітньому просторі України та
за її межами, для висвітлення всіх
масштабних кампаній університету,
популяризації технічної освіти
серед учнів та студентства,
створення новітніх відеокурсів із
окремих дисциплін, які потребують
візуалізації тих процесів чи явищ,
які вивчають студенти-політехніки.
— Медіацентр уже повністю
сформований чи потребує ще
доопрацювання?
— Сьогодні ми продовжуємо
організаційний етап створення
ЦМТ. Уже затверджено належні
документи про нашу діяльність,
сподіваємося найближчим часом
доукомплектувати штат центру
й отримати потрібний технічний
інструментарій. Адже Центр
ефективно виконуватиме свої
функції лише, коли матимемо студію
для запису наших програм, техніку
для фільмування, озвучування,
монтування відеоматеріалів, і, звичайно, належний штат профільних
фахівців, які куруватимуть роботу
студентів і виконуватимуть
заплановане знімання. Перевага в тому, що Політехніка таким
чином дасть студентам і викладачам
можливість реалізовувати свої
творчі ідеї в повному комплексі
— від задуму до практичного
результату. І на кожному етапі це
робитиме автор самостійно, отримавши підтримку й консультацію
фахівця в галузі створення
відеопродукту. До того ж, важливим

складником роботи Центру буде
створення відео- та фотоархіву
університету. Коли ми готувалися
до урочистого відзначення
200-ліття Львівської політехніки,
то зрозуміли, що створення такої
глобальної бази історичної й
сучасної фото-фоно-відеотеки є
надзвичайно потрібним завданням.
І я щиро радію, що ця ідея і її реалізування знайшла цілковиту
підтримку й отримала сприяння від
керівництва університету.
— Які проекти вже вдалося
зреалізувати, а над чим ще працюєте?
— Із тією технікою, яку маємо, змогли активно долучитися
до проведення кількох десятків
важливих зустрічей із видатними
людьми в Політехніці, створили
спільно зі студентами цикл
відеосюжетів „Молодь про
СКУ“, присвячених ювілею
діяльності Світового Конґресу
Українців,
долучилися
до
промоції профорієнтаційного
фестивалю „Наукові фестини“ й
головне — узяли активну участь
в інформаційному супроводі
святкування 200-річчя нашого
університету. Сьогодні серед
проектів, над якими працюємо,
— підготовка до великої зустрічі
представників СКУ, напрацювання
тематики для дальшого знімання
сюжетів, фільмів та відеороликів
про роботу інститутів, провідних
викладачів, цікавих постатей
в історії Політехніки. А також
налагодження ефективної співпраці
зі ЗМІ Львівщини та України
для ефективного інформування
суспільства про діяльність
університету.
— Як виглядає співпраця зі студентами-журналістами?
— Роботу зі студентами навіть
під час канікул не припиняємо.
Адже ми допомагаємо їм не лише

у фільмуванні чи монтажуванні, а
й на попередніх етапах підготовки
матеріалів, разом вичитуємо тексти, розписуємо кадри, вчимося
правильно начитувати, озвучувати,
працювати з мікрофоном тощо.
Радію, коли бачу, що дівчата (у
нас вони чомусь значно активніші
за хлопців) висловлюють бажання
навчитися самостійно монтувати
сюжети, вивчати спеціалізовані
програми, пробувати вирівнювати і
„витягувати“ звук чи картинку. Наш
чудовий відеомонтажер Валерій
Змієвський допомагає їм у цьому,
навчає та підказує. Завдяки такій
роботі на другому й третьому курсі
є кілька студентів-журналістів,
які можуть самостійно виконати
такі роботи. А в перспективі цього
повинні навчитися всі студенти.
Наше завдання — аби випускник,
прийшовши на своє перше місце
роботи, не почув звичної фрази:
„Забудьте все, що вас учили,
будемо починати спочатку“. Вони
виходитимуть зі стін Політехніки
готовими до практичної роботи,
здатними бути мультимодальними
журналістами,
потрібними
фахівцями для редакцій найвищого
рівня. Ми навчимо їх писати,
знімати, монтувати, знаходити
інформацію,
працювати
в
соцмережах, володіти найновішою
технікою і за потреби — знати, де і
як удосконалити свої вміння. Якщо
студент активний, то за час навчання
матиме всі можливості стати
„дороговартісним продуктом“ на
ринку праці. Вірю, що нам вдасться
втілити все задумане, а відтак
центр зможе щораз активніше
розвивати свої потужності як для
роботи зі студентами, так і для
медіаінформаційної діяльності
всього університету та кожного з
його інститутів.
Спілкувалася
Наталія ПАВЛИШИН
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розвиток підприємництва

Щоб користь для клієнта була
максимальна
Н
езалежний бізнес-експерт, тренер із Німеччини Екгард Керайн їздить
Україною й ділиться з молоддю своїм досвідом, як структурувати
мале підприємство та орієнтувати його на довготривалий успіх,
як ефективно планувати тощо. У Львові він провів семінар „Цілі.
Комунікація. Помилки“.

Плани і як їх
досягати
Найбільша помилка
тих, хто відкривають свій
бізнес, — вони продовжують бути найманими працівниками, але… самих
себе. Тобто поринають у
рутину щоденних дрібних справ, котрі їх виснажують, і, відповідно,
не можуть досягти мети,
а деколи її взагалі й не
мають. Тому найперше,
що має зробити керівник
фірми, — проаналізувати шанси й ризики на
ринку й розробити план
розвитку та досягнення
мети підприємства на рік,
місяць, тиждень. Мета ж
проста — щоб клієнт, а
також усі, хто працює
над створенням для нього якісного продукту,
мали максимальну користь. Завдання, які слід
уважно прописати, мусять підпорядковуватися меті. Мету й завдання
потрібно узгодити з працівниками фірми, їхніми
цілями, зоптимізувати.
Також письмово зафіксувати (на письмовому
фіксуванні Екгард Керайн

наголошував не раз), хто
може за потреби замінити
кожного працівника. Реалізуючи завдання, важливо ставити собі запитання: навіщо я це роблю,
яка користь від моїх дій
клієнтам, фірмі, колегам,
мені, чи наближає це нас
до мети? У ході реалізації
завдань аналізувати проміжні результати, спостерігати за недоліками
й усувати їх.
У Німеччині маловідомі фірми працюють не над
якнайбільшим охопленням ринку, а над його
глибиною — фокусуються на вузьких ринках, тож
створюють продукти, що
єдині у своєму роді. Така
висока концентрація на
користі для клієнта дала
змогу Німеччині, на відміну від інших європейських країн, доволі безболісно пережити економічну кризу.

Добра комунікація
Шефи фірм, яких Керайну доводилося консультувати, часто питали, як їм мотивувати підлеглих працювати ліпше.
Спочатку він намагався
придумати для них різні
стимули, а потім зрозумів, що основне — припинити працівників демотивувати. А для цього
потрібно структурувати
фірму так, щоб у ній було
приємно працювати.
Щоб усі стандарти, яких
фірма дотримується,
було докладно прописано, щоб, формуючи їх,

ураховували думки кожного працівника, його
побажання, фахові зауваження. Адже модель
„керівник сказав — підлеглий виконав“ є застарілою, бо таким чином
підлеглі лише допомагають керівникові стати
успішним. Насправді ж
мета сучасних фірм —
щоб добре було всім, бо
мета у всіх спільна (для
цього вона справді має
бути спільною, а якою —
дивись абзац вище).
Добрий підприємець
як коуч дбає про добру
комунікацію. Він не боїться почути думки про
свою діяльність, навпаки — працівників заохочують висловлювати їх:
у закордонних фірмах
існують цілі підрозділи,
які збирають думки підлеглих про шефа і те, як
можна їхню власну роботу поліпшити. Якщо ідея
щодо покращення роботи годиться для втілення,
її втілюють, а працівник
отримує премію, якщо ж
ні, то його все одно мінімально винагороджують,
але письмово повідомляють, чому ідея бути втілена не може.

Культура помилок
Люди — не роботи,
тож вони можуть помилятися. Одна помилка —
ще не проблема, гірше
— ланцюжок проблем,
який виникає внаслідок
невизнання її. Важливо
зрозуміти, яка у вас квота
помилок: що небезпечні-

ша помилка, то меншою
має бути її допустимість.
Контролювати їх допустимість мають самі працівники, покладаючись на
свою відповідальність.
Згідно з гарвардськими
дослідженнями, помилки
ділять на три типи: помилки, яких можна уникнути (саме цьому допомагають прописування усіх
стандартів, дій фірми),
помилки, яких не можна
уникнути (трапляються у
складних процесах, і тут
важливо уникнути помилки, котра потягне за
собою ланцюг помилок),
і мудрі, інтелектуальні
помилки (це добрі помилки, які можуть чогось навчити, вони бажані, якщо
перебуваєте в пошуку інновацій).
Помилки треба постійно аналізувати. І більш
вагомим є не питання,
хто припустився помилки, а що з нею робити
далі. Важливо знати межу
толерування помилок і
встановити правила поводження з ними. Якщо керівник фірми надто домінує, то це погано — вона
не дає позитивній культурі помилок розвинутися і
використовує помилки
як засіб влади. У хорошій
фірмі нема страху перед
ієрархією, а шеф, якщо він
є самодостатньою особистістю, здатен сприйняти
адекватно як критику, так
і похвалу підлеглого.
Людині, яка помилилася, треба поспівчувати,
і відкрито це обговорити,
що робити, щоб не повторювати помилок. Цікаво,
що жінки більш відкриті
й самокритичні, тож із
ними обговорювати помилки легше.
Наталя ЯЦЕНКО

ч. 20 [2980]
22 червня — 5 липня 2017
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з історії електрифікації

З

апочатковуємо нову тематичну сторінку, на якій фахівці певних галузей науки і техніки
розповідатимуть про розвиток техніки й історію технічної освіти в Україні і зокрема у Львові.

Як у Львові з’явилися електричні ліхтарі
Упродовж століть вулиці міст і
навіть столиць держав у вечірні години поринали в темряву. Не був
винятком і Львів. Дещо покращилася
ситуація після 1853 р., коли в нашому
місті Йоган Зег відкрив новий спосіб
дистилювання та очищення нафти з
отриманням безпечної горючої суміші. Таке освітлення вимагало постійного доливання гасу й заміни
ґнотів.
За якийсь час у Львові встановили
освітлення вулиць штучним газом:
1856 р. магістрат уклав угоду з Газовим Товариством у Дессау на спорудження фабрики з виробництва
газу. Тоді зі 100 кг кам’яного вугілля
отримували 30 м³ газу. Незабаром
Газове Товариство збудувало на
вул. Газовій фабрику штучного газу
і проклало під тротуарами труби для
підведення газу до помешкань і вуличних ліхтарів.
Щовечора мешканці міста могли
спостерігати, як працівники газівні
вилазили драбинами, щоб запалити
ліхтарі, а зранку — щоб їх загасити.
Це було не надто безпечною процедурою. Як подали 1900 року газети,
„на вул. Гауснера у Львові при запалюванні вуличної лампи впав із драбиною працівник газівні“. На жаль,
як одне, так і друге освітлення не
давало бажаного світла на вулицях.
Електричне освітлення в тих часах використовували переважно в

SSМашина МЗЕ з підйомником

помешканнях, а на вулицях — рідко. За рішенням магістрату 1903 року
біля театру встановили 5 світильників із дуговими електролампами. Для
власників будинків, що встановили
лампу перед входом до крамниць,
надавали знижки на електроенергію — 5%.
Існуюча від 1894 р. електростанція на вул. Сахарова ледве покривала
освітлення помешкань, тому магістрат навіть не намагався освітлювати вулиці електрикою.
Усе змінилося після введення
1909 р. нової електростанції на Персенківці (тепер ЛТЕЦ-1). За тиждень
до того міська рада публічно обговорювала тарифи на електроенергію.
Найбільше суперечок викликало
освітлення вулиць. Пропонували
зберегти 5% знижки для ламп перед
вітринами крамниць. Проти цього
запротестував Йосиф Томіцький, директор міських електричних закладів. Він уважав, що так не розв’яжеш
проблеми, і запропонував збудувати
окрему мережу публічного освітлення, хоч цей проект вимагав значних
коштів. Тому в перших роках установили всього 80 стовпів від театру
вздовж пр. Свободи до пл. Соборної
з дуговими електролампами. Чому
дуговими? Тоді потужність ламп
розжарювання не перевищувала 100
Вт, натомість дугових — 2500 Вт, що
давало добру освітленість тротуарів.
Що чотири дні в них вигорали вугільні електроди (спресоване вугілля
25×6×2 см), які треба було замінити.
Це було складно, бо тоді не було
підйомних механізмів, а платформи
ремонту контактної мережі трамваю
не діставали до ламп.
Інженери МЗЕ оригінально
розв’язали цю проблему. Якщо не
можна дістатися до лампи — треба
її опустити. У конструкції стовпів
передбачили висувну корбу, скориставшись якою, електромонтер
спокійно міг виконати заміну електродів унизу.
Вуличним освітленням переймалися не лише у Львові. 13 лютого
1909 року в Бродах угорська фірма
Ганц задіяла мережу освітлення вулиць. Освітлювачі нафтових ламп,
що втратили свій заробіток, помсти-

SSСтара міська газівня у Львові

лися, розбивши дугові електролампи. У Судовій Вишні надали дозвіл
підприємцям продавати надлишок
електроенергії зі своєї електростанції для приватних будівель, а взамін
зобов’язали безоплатно освітлювати
вулиці. У Бориславі ціна електроенергії для приватних споживачів
становила 85 грошів за 1 кВт/год,
натомість вартість вуличного освітлення — 42 гр. Те саме в Раві-Руській
(відповідно 90 і 45 грошів), Дрогобичі (84 і 25), Турці (77 і 25).
Магістрат Краковця дозволив
графині Лубенській постачання
електроенергії до приватних помешкань містечка за гарантію безоплатного освітлення вулиць. Власник млина в Белзі отримав дозвіл
на постачання електроенергії за
умови обмеження ціни на публічне
освітлення не вище ніж 30 грошів
за 1 кВт/год. Такими заходами намагалися змінити не лише безпеку
в містах, а й зробити ошатнішими
вулиці.
Музей історії електрифікації має
нагоду запросити охочих на виставку „Пам’ятний альбом львівської
електротехнічної фірми „Сокольницький & Віснєвський“. 1913 рік“.
Виставкові стенди можна знайти
просто неба на площі Ринок до 25
червня 2017 року. Завітайте!
Андрій КРИЖАНІВСЬКИЙ,
фахівець Музею історії
електрифікації Львівщини
ПрАТ „Львівобленерго“
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презентація

П’ятикнижжя Ігоря Калинця як
відображення цілої епохи
Н
адихнутися глибиною думки, зануритися в особливий світ
творчості відомого поета, громадського діяча, шістдесятника,
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка,
заступника директора Міжнародного інституту освіти, культури
та зв’язків із діаспорою Львівської політехніки Ігоря Калинця
мали нагоду всі, хто прийшов 14 червня на презентацію його
п’ятикнижжя в Музей етнографії та художнього промислу.

Ці книги — „Про декого і
дещо“ (публіцистика), „Молімось зорям дальнім“ (повість), „Знане і незнане про
Антонича“ (матеріали до біографії), „Колесо фортуни“
(інтерв’ю за 30 років), „Листи
до Звенислави з ув’язнення“
(з листів 1973–1978 років) —
якщо врахувати попередні
видання поезії й творів для
дітей, увіходять до десятитомовика, який уже взимку
доповнить останній том,
куди ввійдуть переклади Єжи
Герасимовича. Усі книжки видано впродовж 2016–17 років
у видавництві „Сполом“.
— Ця презентація, без сумніву, є
знаковою подією літературно-мистецького життя Львова. Адже це
нагода познайомитися з Калинцем-прозаїком, публіцистом, дослідником, упорядником багатої
спадщини Ірини Калинець. Видані
книги — своєрідні документи епохи новітньої історії України, багата
джерельна база для майбутніх дослідників, істориків, журналістів,
літературознавців, політологів.
Для читачів — захоплива мандрівка
стежками Богдана-Ігоря Антонича,
сторінками недавніх, але вже призабутих подій становлення нашої
держави, для педагогів — школа
виховання й освіти через листи до
донечки, — наголосила на початку
заходу його модератор — лауреат
премії Ірини Калинець, директор
МІОК Ірина Ключковська.
Привітати поета прийшло чимало його друзів, знайомих, поціновувачів творчості.
— Ігор Калинець — це явище
творчо-екзистенційне, яке переросло в громадянський формат та вибудувалося в парадигмі нашого національного мислення, духу. Пригадую,

тридцять років тому в цій залі відбувалося Шевченківське свято, і пан
Ігор уперше після звільнення з’явився в цьому середовищі. Це був сигнал,
що до Львова повертається велика
потуга, що стане провідною для нашого інтелектуального буття. І так
справді сталося. Він разом
зі своїми колегами-шістдесятниками артикулював
завдання, які постали перед
Україною в час політичних
трансформацій. Пан Ігор
взорував нам і надалі веде
шляхом високих критеріїв
і в поведінці, і в мисленні.
Ці книги цінні передовсім
тим, що вони є питомими
складниками його цілісного мистецького світогляду, — проаналізував
знаковість постаті Ігоря
Калинця мистецтвознавець, проректор Львівської
національної академії мистецтв Роман Яців.
„Книги про декого і про дещо“, із
короткою рецензією на яку виступив
професор, член НТШ, член-кореспондент НАН України Микола Іль-

ницький, розкриває різні іпостасі
Ігоря Калинця. Найперше, як борця
за легалізацію УГКЦ, для якої він
зробив дуже багато. А також того,
хто відкриває світ своїх соратників-дисидентів. І, звичайно, показує
Калинця поета, літературного критика й літературознавця.
„Молімось зорям дальнім“
— це вишукана поетична повість, написана 1973 року в
слідчому ізоляторі. Одним
із перших її читачів був Іван
Світличний. Він написав, що
Ігор Калинець — син країни
колядок, для якого відступництво дорівнювало б самогубству.
— Це справедлива й об’ємна характеристика постаті
Калинця в орбіті українства.
Він ціле життя бореться, щоб
ми не були плиткими, а глибокими. Сам автор називає її
повістиною. Він скромний і
самокритичний до свого визначального для української
літератури твору, — зауважив фольклорист, проректор ЛНУ ім. І. Франка Ярослав Гарасим.
„Знане і незнане про Антонича“
— книга, яка відкриває для нас усіх
фактологічні, біографічні дані життя Богдана-Ігоря Антонича.

Як наголосив співавтор цієї книги науковий співробітник відділу
української літератури Інституту
народознавства ім. І. Крип’якевича Данило Ільницький, дуже сим-
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коротко

волічно, що вважаючи себе учнем
Антонича, Калинець робить багато
для його популяризації, формуючи
фундамент, на якому можуть визрівати подальші дослідження.
„Колесо фортуни“ — книга, у
якій зібрано інтерв’ю з поетом за
тридцять років і є своєрідною його
біографією.
— Читати цю книгу — насолода від викладу, стилю, щирості. Це
розмови на різні теми, з різними
людьми. Вони дають можливість
побачити Ігоря Калинця цілісно,
як письменника, мислителя, громадянина, митця. Перше інтерв’ю датоване 1988 роком, а останнє в цій
книзі — 2016 роком. Ми дізнаємося
про родину, про навчання у школі,
університетське життя, знайомство
із середовищем, відданим Україні,
про нескорене бажання творити, про
страшний і складний період табірного життя, про товариство людей,
які невтомно допомагали, про повернення й інтенсивну громадську
роботу. Пан Ігор у цих інтерв’ю багато говорить і про свою еволюцію,
коли переступив через страх і відчув,
що його український дух сильніший
за систему. Наприкінці 60-х років у
Києві була мода на „калинцювання“
— читати поезію Калинця. Щиро
сподіваюся, що серед львівської
молоді „калинцювання“ теж стане
популярним, — наголосив у своєму
виступі-рецензії декан філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка
Святослав Пилипчук.
Найтепліша, емоційно найглибша книга — „Листи до Звенислави з
ув’язнення“.
— Ця праця відкриває нам іншого
Калинця — ніжного, зворушливого,
доброго тата, мудрого учителя, ерудита. Тут зібрано листівки-картин
відомих світових художників — Но-

ваківського, Пікассо, Деґа, Шагала,
Мурашка, Далі, Ван Гога та інших,
на звороті яких Ігор Калинець писав своїй доні поезію. Також є листи
із напучуванням для малої Дзвінки,
якими шляхами має йти, чого повинна навчитися, що побачити в музеях,
як дійти до української і світової літератури. Я б сказала, що це коротка
енциклопедія з мистецтва. Її важливо
й корисно прочитати всім, — зазначила Ірина Михайлівна.
Непростими спогадами про цей
час поділилася донька Дзвенислава
Мамчур-Калинець:
— Мені, мабуть, буде найважче
говорити, бо це погляд не збоку, а з
середини. Різні почуття наповнюють мою душу. Пригадую й той густий липкий туман страху, що огорнув
львівську громаду, моменти, коли ми
були дуже самотні. Та в нашому житті
були щирі друзі — товариш тата Роман Харкавий, покійні Стефа Шпичка, а пізніше Стефа Шабатура й інші.
Я завжди відчувала, що батьки, хоч
далеко, та беруть участь у моєму вихованні. Звичайно, це було складно,
бо через відстань можна передати напучування, але дуже важко передати
любов. Лише коли прийшла листівка
з дівчинкою, яка танцює на линві, і
дуже щемливий вірш, я зрозуміла ті
страшні переживання батьків, які лишили мене зовсім малою. Та з другого
боку, мене переповнює радість, що це
опубліковано. Я багато років говорила про те, що з цього вийде прекрасний поетично-мистецький альбом.
Маю мрію, щоб частини цієї книги
увійшли до шкільної літератури.
На завершення зустрічі поета
привітали його чисельні друзі, зокрема відомий філософ, письменник,
поет Андрій Содомора.
Наталія ПАВЛИШИН

16 червня на майдані Вишиваного у Львові (район вул. Снопківської) висадили соняхи сорту
імені Богдана Гаврилишина
— відомого українця, економіста, мецената, засновника
Давоського Форуму. Створення
квітника ініціювали друзі та випускники різних програм Доброчинного фонду Богдана Гаврилишина в рамках започаткованого
ним „Марафону відповідальності“. Молодь, яка висаджувала
рослини, за час дозрівання квітів
(приблизно сто днів) має намір
втілити ще кілька позитивних
ініціатив.
Соціологи провели масштабне
опитування, щоб з’ясувати
кількість населення країни,
яке послуговується українською мовою в повсякденні.
За результатами опитування
з’ясувалося, що 50,5% жителів
України розмовляють українською мовою. Найбільше
українськомовного населення
проживає на заході (97,2%) й
південному заході (91,6%) країни. До того ж, російську мову
як основну в повсякденному
спілкуванні використовують 24%
опитаних. Стільки ж респондентів (24%) відповіли, що говорять
як українською, так і російською
мовами.
Відповідно до Меморандуму про
співпрацю між Адміністрацією
Президента України та громадською організацією „Ліга
інтернів“ оголошено конкурс
на участь у Програмі стажування в Адміністрації Президента
України в 2017–2018 рр. Програма передбачає 6 місяців стажування (орієнтовно 2 жовтня 2017
— 2 квітня 2018 рр.) у структурних
підрозділах Адміністрації Президента України та Координаційному центрі забезпечення взаємодії з КМУ, а також додаткове
навчання та участь у заходах із
розвитку лідерського потенціалу. Загальні вимоги до конкурсантів: громадянство України; вік
23–32 роки; повна вища освіта;
знання іноземної мови; вільне
володіння програмним забезпеченням Office Microsoft; орієнтування в суспільно-політичному
житті держави.
За матеріалами інформагенцій
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актуальне інтерв’ю

Кровопускання за непослух —
ось справжня причина агресії Росії

В

Україні — війна: московський агресор прагне знищити
незалежну країну, яка 25 років тому позбулася „сусідського“
керівництва. Докладніше про це розмовляємо з провідним
науковим співробітником ДУ „Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього НАН України“, доктором економічних наук,
професором Степаном Вовканичем.

— Пане Степане! Чи
Європа, Захід розуміє
(відчуває), що Україна
бореться з московським
агресором не тільки заради забезпечення державної
незалежності країни, а й
за європейські цінності —
за те, щоб РФ не опанувала
Європу як свою піддослідну
територію?
— Річ у тім, що, на
жаль, ні сама Україна, ні
Захід не замислюються глобально
над ґенезою загальносвітових загроз (ідеться і про анексію Криму,
гібридну війну на сході України,
„антитерористичну місію“ Росії в
Сирії, теракти в Парижі, Брюсселі),
які дедалі небезпечніше нависають
над долею та цінностями цивілізованого людства.
Серед багатьох причин таких
несправедливих для українців реалій виокремимо принаймні три
чи не найголовніші. По-перше,
Захід ніколи свідомо не вирізняв
з-поміж пріоритетних чинників
медіаторську роль і вагу України
у структурі стабілізації міжнародної безпеки, яка мала б простягатися, за задумами батьків ЄС —
де Голля і Аденауера, — аж за Урал.
По-друге, він, себто Захід, ніколи
не мав стратегії щодо України як
важливого чинника в механізмі
поширення євроатлантичних цінностей на євразійські простори.
Щобільше, Захід завжди засліплювався Росією, її ореолом „захисника“ цих цінностей в Україні,
Грузії, інших країнах. А насправді,
в цих країнах знаємо придушувалася й далі придушується свобода,
нищаться європейські цінності
та цинічно порушується світовий
порядок. По-третє, чи не найважливіше, Україна як держава ніколи
ефективно не використовувала і не

використовує нині завойоване ціною життів
героїв Крут, Холодного Яру, УПА, Небесної
Сотні, захисників Євромайдану, АТО право
нагадати світові, що
він належно не поціновує справді інтернаціональний вимір боротьби українців „за нашу і
вашу свободу“.
— А світ невже не чув
про визвольні змагання українців?
— Світ не лише не цінував міжнародний контекст цієї боротьби
часів УНР чи ЗУНР в 1918–1919 роках, ні на Закарпатті 1939 р., ні під
час народно-визвольної боротьби у
1943–50-х. Навіть більше: нинішня
сита Європа під гіпнозом російських
„дез“ про націоналістичних укрів,
які нібито вбивають „всєх русскоязичних“, не чує справді вмираючих
захисників України. Забуто колишні загрози аншлюсу, реваншизму
та Будапештські гарантії безпеки
без’ядерній Україні. Війна на її сході для Заходу досить далеко: десь там
— Росія проти України, плюс якась
незрозуміло-гібридна, а поруч —
затишок і канапа. Світові раби здобутого комфорту забули, що й у ІІІ
тисячолітті не всі країни вважають
мир, свободу, право на захист своєї
самобутності — цінністю, а ООН (за
Черчиллем) — Храмом миру. Нема
належної реакції на підступний
світ рашизму. Злочинно знову ховати голову в пісок і вдавати, що 71
рік тому (5 березня 1946 р.) не було
знаменитої фултонської промови.
Уже тоді видатний англієць відкрив
повоєнним західним обивателям очі
на агресивність росіян під час Другої
світової війни, котрі нічого не шанують більше, аніж силу. І завжди
топчуть тих, хто слабкий, зокрема у
військову вимірі.

— А де нині ООН?
— На жаль, сильні світу цього
ще й досі не вдосконалили функції
Ради Безпеки ООН. Україна — сама
на передньому краю боротьби з
агресором, і не видно руху за позбавлення права вето як постійного
члена ООНівської РБ того, хто напав на іншого учасника ООН. Ніхто
не поспішає усвідомити очевидну
річ: для світу — це не тільки гібридна, а й пілотажна війна, у якій відточуються загарбницько-імперські
методи глобального панування божевільної державно-церковної ідеологеми іншого світу — „русского“,
брехливого, підступно-цинічного. А „декомпозіцірованіє“ України сьогодні — це фраґментація ЄС
завтра. Випробовування українців
гібридною війною — це проби Росії
щодо Третьої світової та ще й — гібридної. І ніхто не екстраполює,
що завтра європейські біженці, на
відміну від сирійських, афганських,
котрі покинули спалені російськими
ракетами й бомбувальниками житла,
не побіжать ні до США, ні до Китаю.
Утікачів не будуть облаштовувати,
а „обустраіваться“ буде за рахунок
загарбаного православна „велікая
Россія“ зі своїм неофюрером, рейтинг якого „зашкалить“ серед нерозумних голів кровожерно-ненаситних ординців. А одержавлена церква
буде готова сакралізувати анексію і
охрестити антихриста-завойовника
навіть з кадебістських рядів. І ніхто
після їхніх спустошливо-здобичних
набігів і святотатств, якщо вони колись і закінчаться, не надасть переможеним, якщо такі будуть, „План
Маршала-2“ чи іншої гуманітарної
допомоги, не організує нового Нюрнбергу.
— А людство все-таки мало б стати пильним!
— Звичайно. І не повинно б
повестися на крик голосних нових
антифашистських, антитерористичних гасел, їхніх злочинних ідеологій, під якими цинічно прийшли
інші фашисти, нові загарбники як
„асвабадітєлі всєх уґнєтьонних“,
„борци за мір во всьом мірє“. Та
більше: далі переможно крокують як великороси — слов’янські
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Übermenschen — „усмірітєлі“ малоросів та інших нижчих рас з-поміж „разних нацмєнов“ — чеченців,
грузинів, молдаванів і т.ін. Саме
для цього православно схиблені расисти жили й живуть не за високими
світовими стандартами, зате „чьотко“ знають: „віноват ва всьом Запад,
Росія — моґучая страна, єйо армія
— всєх сільнєй, ЄС, НАТО распадутся. Врємя расплати прідьот!“.
Світ забув, що державний тероризм
злеліяв не ІДІЛ, не її смертники
вбили Петлюру, Коновальця, Волошина, Бандеру, Осьмака... Але чому
замало фултонського застереження: при відповідній консолідації і
своєчасному реагуванні дії Гітлера
можна було зупинити без єдиного
пострілу?! Якщо в Криму не вдалося змусити Путіна не натискати на
спусковий гачок початку гібридної
війни, то чи в стані світ зрозуміти,
що ця війна — своєрідне віддзеркалення нової світової реальності,
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яка є загрозою не лише для сусідів
Росії?
— Важко сказати.
— Власне. Але все ж таки світ мав
би зрозуміти: і далі точиться кривава
боротьба українства з порушниками
світового порядку. І йому (українству) потрібно допомогти — спинити імперську хіть. Але — що маємо?
У часи 26-ліття відновлення нашої
Державності йде де-факто народно-волонтерська, справді вітчизняна, релігійно братовбивча війна,
нав’язана Україні путінською Росією, яка, з одного боку, засвідчила: в
української нації нині нема нічого
ціннішого і більш консолідівного,
аніж дієвий духово-інтелектуальний
концепт державотворення у воєнному оточенні. Із другого — Захід,
шкода, не може (а, можливо, не хоче)
знайти іншої альтернативи захисту,
аніж побудувати на сході України
новий Берлінський мур, розпочати
за навіюванням Кремля перекрою-

вати ЄС та залишити світ без стратегії справедливого майбутнього. І, на
жаль, на політичному обрії не видно
нового лідера, спроможного просвітити люд промовою „Фултон-2“,
оцінити заслуги, потенціал України,
допомогти їй, аби не сталася нова
світова трагедія. Чи діждемося нового Вашинґтона, який скаже правду:
провина українців лиш у тім, що повстали проти насилля „любові“ імперського „старшого брата“. А насправді: кровопускання за непослух — ось
справжня причина агресії Росії, а
все інше — коментаторське (оплачене або від лукавого чи від незнання
правди) лавиноподібне словоблуддя,
що душить волю і розум людини, розмиває правду про боротьбу українців
за краще майбуття.
Спілкувався Богдан ЗАЛІЗНЯК,
керівник прес-центру наукової
журналістики
Західного наукового центру НАН
України і МОН України

24.06.1894 — ухвалили рішення про
відновлення Олiмпiйських ігор.
24.06.1914 — народився Мирослав-Іван
Любачівський, Патріярх Української
Греко-Католицької Церкви.
25.06.1886 — народився iсторик, академiк Iван Крип’якевич.
25.06.1957 — помер український художник Осип Курилас.
26.06.1976 — помер талановитий український графік Василь Касiян.
26.06.1954 — під час повстання в більшовицькому концтаборі в Кiнґiрi знищено пiв тисячi українських жiнок-полiтв’язнiв.
27.06.1964 — у Вашинґтоні відкрито
скульптуру Тарасові Шевченку.
28.06.1577 — народився Пітер Пауль
Рубенс, фламандський маляр.
28.06.1911 — помер Архип Тесленко,
український письменник.
28.06.1996 — Верховна Рада України
ухвалила Конституцію України.
29.06.1681 — народився Феофан Прокопович, громадський діяч, письменник
i публіцист, автор трагікомедії „Володимир“.
29.06.1938 — помер генерал Мирон
Тарнавський — колишній головнокомандувач УГА.
30.06.1907 — народився генерал Роман
Шухевич („Тарас Чупринка“), Голова

Бюро Проводу ОУН (б), Головний Командир УПА.
30.06.1941 — у Львові проголошено Акт
відновлення Української Самостійної
Держави. Створено уряд під проводом
Ярослава Стецька.
1.07.1646 — народився Готфрід Вільгельм Лейбніц, німецький науковець,
математик і філософ.
1.07.1804 — народилася Жорж Занд (Аврора Дюпен), французька письменниця, авторка роману „Консуело“.
1.07.1877 — розпочався перший тенісний турнір у Вімблдоні.
1.07.1910 — у Львові польські шовіністи
вбили українського студента Адама Коцка.
1.07.1918 — заснували Український університет у Кам’янці-Подільському.
1.07.1966 — померла Наталена Королева, українська письменниця.
2.07.1714 — народився Глюк Крістоф
Віллібальд, австрійський композитор.
2.07.1895 — помер Михайло Драгоманов, визначний український науковець, історик, літературознавець,
фольклорист і громадський діяч.
4.07.1891 — народився український
письменник Петро Панч (Панченко).
5.07.1986 — у Мюнхені помер голова
Революційного Проводу ОУН Ярослав
Стецько.

наш календар
26 червня — Міжнародний день боротьби з наркоманією та незаконним
обігом наркотиків.
28 червня — День Конституції України.
28 червня — День молоді.
2 липня — День працівників морського
та річкового флоту.

Пам’ятні дати
22.06.1941 — початок війни націонал-соціалістичної Німеччини проти
СРСР.
23.06.1852 — помер Карл Брюллов, російський маляр, автор картини „Останній день Помпей“; брав участь у звільненні Т. Шевченка з кріпацтва.
23.06.1870 — помер український письменник й етнограф Амвросiй Метлинський.
23.06.1891 — помер Вільгельм Едуард
Вебер, німецький фізик, який спільно з
математиком К. Ф Ґаусом, розробив систему електричних і магнетних одиниць.
23.06.1917 — у Києві Центральна Рада
видала I Універсал, який проголошував
автономію України.
24.06.1497 — венеційський мореплавець Джованнi Кабото (Джо Кабот)
відкрив Канаду.
24.06.1793 — у Франції прийняли першу в iсторiї людства республiканську
конституцiю.
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цікавий студент

Архітектор із душею фотохудожника

К

ажуть, творчі люди працюють у власному ритмі, живуть у
якомусь своєму світі. Та поміж тим, людям творчих професій, як,
наприклад, архітекторам, працювати між такими ж натхненними,
емоційними, зі стрімкою фантазією досить комфортно.
Третьокурсник Інституту архітектури Данило Плесницький очолив
творчих і активних студентів.

— Чому Ви вирішили стати
саме архітектором?
— Архітектор — це моя
омріяна професія. До вступу я
готувався понад три роки, тож
упевнено йшов саме на цю спеціальність. Щасливий, що тепер
навчаюся саме в Політехніці, бо
тут я знайшов своїх однодумців.
— Чи є щось, що хотіли б змінити у своєму навчанні?
— У нашій освіті бракує
практики. Для архітекторів це
особливо потрібно. Важливо,
саме нині, давати можливість
творчій молоді розвивати архітектуру. Вона цілком може
стати такою ж популярною й
успішною як ІТ-технології. І
для цього є всі передумови.
— Коли громадська робота ввійшла у Ваше життя?
— До роботи інститутського
профбюро я долучився одразу на
першому курсі. Мені було цікаво
наповнити своє життя університетом уповні. Дуже вдячний, що
тодішній очільник студентського
профбюро Андрій Сітарський мене
підтримав і допоміг, побачив у
мені, у нашій команді тих, хто може
успішно працювати. Спершу я став
в. о. голови профбюро ІАРХ. Я дуже
багато навчився тут.
— Як Вам вдавалося досягати
успіху в своїй діяльності?
— Я не мав ще достатньо сформованого підґрунтя для цієї роботи, тому довелося багато вчитися
самотужки. Звичайно, на початку
чимало помилявся та потрохи, малими кроками, я досягнув того рівня, на якому є тепер. Для мене це
не лише досвід, а й розуміння, як
працювати в колективі, як творити,
як планувати свій час. Зрештою, це
й робота над власним характером.
Нині я вже знаю, де треба промовчати, де пошукати інший підхід,

бути добрішим, стримувати свої
емоції.
— Які особливості роботи з творчими людьми?
— З архітекторами треба працювати делікатно, зважати на те, що
вони творчі люди. Є дуже скромні,
але емоційні, а є дуже вибухові. Тож
треба шукати підхід. Бо можна якось
не так висловитися чи зреагувати, а
людина образиться і просто не буде
працювати. У тому й складність.
Крім цього, вони живуть у власному ритмі й часі. Спершу я пробував
боротися з цим, намагався синхронізувати роботу, та врешті зрозумів,
що найкраще — це плисти з ними за
їхньою течією, а за потреби обережно повертати русло в потрібний
бік. Та важливо те, що творчі особи
дуже позитивні та працелюбні. Коли
щось роблять, то поринають у цю
справу з головою, віддаючи всі зусилля задля успіху. Вони не дбають
про власну користь, а пріоритетною
для них є спільна справа.
— Ви цьогоріч організовували фотоконкурс „Спалах“, не вперше були

співорганізатором студентського
фестивалю „Весна Політехніки“. Які
труднощі доводилося долати?
— Мінусів було багато, але позитиву не менше. Передовсім я хотів,
щоб захід був масштабніший, тому
обрав мобільну фотографію, бо саме
цей жанр у тренді, та й долучитися до конкурсу міг кожен. Однак проблема в тому, що часто
ті, хто наче й має намір брати
участь у конкурсі, не хочуть постаратися належно оформити
роботи і вкластися у відведені часові рамки. Тож довелося
докладати чимало зусиль, щоб
залагодити різні організаційні
моменти.
А щодо „Весни Політехніки“,
то зазвичай допомагає те, що ми
всі друзі, стараємося розв’язувати проблеми спільно, кожен,
причетний до проведення фестивалів, розуміє, що творимо
спільну справу. Та треба пам’ятати, що це студентський фестиваль, його не організовують
професіонали, а кожен учиться
самотужки робити велику справу, перебираючи досвід від попередників. А до того ж, це некомерційний проект, тож часто фінансові
питання є вирішальні.
— Чим займаєтеся у вільний час?
— Дуже люблю подорожувати.
Відвідав багато європейський країн.
Найдалі, де наразі був, — Англія. Ця
країна дивовижна. Для мене подорожі — це не лише нові враження,
а також знайомства. Завжди фотографую, роблю це професійно. Тож
із подорожей намагаюся привозити
виловлені емоції, а не тільки фотографії місць чи будівель. Дуже
люблю архітектурні фотографії,
напевно, у майбутньому ці дві професії й поєднуватиму.
— Наостанок традиційне запитання: про що мрієте?
— Маю заповітну мрію — працювати в National Geographic. Мені подобається знаходити цікаві ракурси,
показувати звичні місця з особливих
ракурсів, знаходити цікаві типажі.
Хотів би ділитися цим зі світом. Для
мене це було б найбільшим щастям.
Наталія ПАВЛИШИН
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фестивалі

Не пропустіть запальне літо!

К

оли літо в самому розпалі, а Ви — студент, маєте максимально з цього
користати, адже навчальний семестр закінчився, сесія позаду, роботи й
дітей, переважно, ще нема, тож потрібно ловити момент і насолоджуватися
свободою дій. Коли говоримо про літо, музику і драйв, в уяві одразу постає
щорічний фестиваль „Захід“, та й загалом в Україні існує ціле фестивальне
літо, яке не поступається закордонним аналогам.

„Atlas Weekend“
(28 червня —
2 липня)

Київ кличе всіх драйвових меломанів у гості!
„Atlas Weekend 2017“ — це
200 гуртів та виконавців
усіх можливих стилів, вистави, арт-перформанси,
десятки відкритих локацій
із різноманітними розвагами, дитячі й спортивні
зони, ярмарки, маркети,
фуд-корти та багато-багато іншого. На фестиваль
можна їхати всією родиною — кожен знайде для
себе щось цікаве. Організатори стверджують, що
музика не спинятиметься ні на мить: Alex Clare,
Three Days Grace, The
Hardkiss, Onuka, Pianoбой
не дозволять вам нудьгувати. Торік фестиваль
зібрав 140 тисяч осіб, прогнозовано, що цьогоріч
кількість відвідувачів зросте. Ціна квитків на всі
п’ять фестивальних днів
коливається в межах від
1500 до 5000 гривень. Вартість вхідного квитка на
один день стартує від 300
гривень.

„Шипіт“
(1–9 липня)
Щорічний
фестиваль біля
однойменного надзвичайно красивого й найбільш повноводного
водоспаду Закарпаття,

поблизу села Пилипець.
Якщо вам набридли міські пейзажі й ви любите
подорожувати з наметами, „Шипіт“ — саме для
вас! Усі учасники фестивалю повинні пам’ятати про два найважливіші правила відпочинку:
рівно дотримуватися
чистоти і дбайливо ставитися до природи. Як
такої програми заходу
нема — дійство присвячене святу Івана Купала,
тож відвідувачі поринуть
в атмосферу прадавніх
українських купальських
звичаїв: стрибатимуть
через ватру, танцюватимуть, співатимуть пісень.
Вхід вільний.

„Холодний Яр“ (7–9
липня)

Село Грушівка, що на
Черкащині, запрошує
всіх охочих на „Холодний Яр“ — фестиваль нескореної нації. Окрім музичних концертів, зокрема таких гуртів як „Тінь
сонця“, „Тартак“, „Вій“ та
інші, організатори пропонують відвідувачам ще
літературну сцену, історичний майданчик, різноманітні майстер-класи, спортивні змагання,
мандрівки Холодним
Яром та багато іншого.
Уживання алкоголю на
фестивалі суворо заборонено. Поїздка з дітьми
не складе великих про-

блем, адже для малюків
передбачено спеціальний
майданчик із розвагами.
Як таких квитків на захід
нема — вхід за доброчинними внесками.

„Reформація“
(8–9 липня)

ризів з нагоди ювілею,
які організатори наразі
втаємничили для загалу.
Нехай вас не лякає, що
дійство проходитиме на
околиці Тернополя, адже
туди курсуватимуть автобуси. „Файне місто“ — це
не лише фестиваль, а ще
— ціле місто, у якому на
декілька днів можна забути про рутину й побутові
проблеми, насолодитися
свободою та шаленістю
життя. На шістьох сценах
виступатимуть Guano Apes
Poets of the Fall, „Антитіла“, Detach, Korpiklaanі,
Христина Соловій і не
тільки. Ціна квитка на
один день фестивалю —
від 520 гривень.

„Бандерштат“
(4–6 серпня)
Мистецький фестиваль, основна мета
якого, за словами організаторів, — духове релаксування відвідувачів.
Відбуватиметься дійство
в селі Чортків, що на Тернопільщині. У програмі
заходу сотні молодих
українських гуртів різних
стилів. Середньовічний
Чортківський замок, на
рештках якого фестивалитимуть охочі, нікого не
залишить байдужим. Вхід
безоплатний.

„Файне місто“
(20–23 липня)

Цьогоріч „Файне місто“ відбуватиметься
вп’яте, тому в програмі
передбачено багато сюрп-

Фестиваль українського духу, поблизу
Луцька, готує для своїх
відвідувачів виступи понад п’ятдесяти гуртів,
серед яких „Бумбокс“,
O’Torvald, „Воплі Відоплясова“, „Антитіла“,
„Один в каное“ й інші.
Спеціальними гостями
будуть Роман Скрипін
і Сергій Жадан. Окрім
традиційного щорічного
ярмарку майстрів України, цьогоріч, у рамках
фестивалю, організатори вперше проведуть
також ярмарок сучасного одягу від українських
виробників. Відвідувачі
матимуть змогу придбати
різноманітні рукотвори:
від футболок до посуду й
неординарних прикрас.
Ціна квитків стартує від
480 гривень.
Анастасія МОЗГОВА
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і дітям, і батькам

Добрі казки, що мандрують Україною

Х

Усе розпочалося з
того, що діти, слухаючи
казки авторки, надруковані у всеукраїнській газеті „Абетка казок“, питали,
а де ж її книжка. І справді,
чому б не видати книжки,
якщо історій назбиралося понад 60? На сімейній
раді для видання „Добрі
мамині казки“ вибрано 21
казку — головними „суддями“ були двоє Лесиних
діточок. Двадцять одна
казка, бо звичка формується 21 день, письменниця ж сподівається, що
якщо батьки впродовж
трьох тижнів щодня читатимуть своїм дітям перед
сном по казці, то для обох
це стане доброю звичкою.
Казки у книжці можна розділити на тематичні групи — про тва-

| Світлина Наталі Яценко

оч дитячі книжки тепер не є дефіцитом, кожне нове видання для дітей
— ще одна цеглинка до будівлі нашої літератури. „Добрі мамині казки“
Лесі Кічури — це вже не просто книжка для найменших, а цілий соціальний
проект, метою якого є популяризація читання в молодших класах.

рин (наймолодшим),
про дива (старшим), про
чарівні перетворення
(найстаршим). Завершує
книжку новорічно-різдвяний цикл. Більшість
історій можуть мати продовження. Власне під

час презентацій авторка,
прочитавши зачин якоїсь
казки, питає дітей, як би
вони могли її продовжити. За найкращі відповіді
дітлахи отримують наліпки. А ще у виданні є багато ілюстрацій Наталії
Манько, кольорових і тих,
що можна розмалювати
(опісля презентації всі
діти тішаться роздруківками цих розмальовок).
Тож Леся Кічура називає
її книгою-розмальовкою,
мандрівним блокнотиком.
Стиль книги — легкий, тексти — короткі й
повчальні. Завдяки спонсорам її наклад виріс від
однієї тисячі до двох.
Розповсюджують книжку
через „Книжковий дворик“ і Фейсбук — примір-

ники потрапили вже до
Іспанії, Ізраїлю, Великої
Британії. Але основне —
книжка разом із авторкою
мандрує Україною. Інтерактивні презентації, часто у формі „смачних
читань“ (у поєднанні зі
солодкими частуваннями)
відбуваються в малих містах і селах, у бібліотеках,
школах, навчальних центрах. Колектив зразкового естрадного танцю „Леліс“ (смт. Новий Яричів)
із керівником Людмилою
Кобак викупив у авторки й
залишив їй 5 примірників
книжки для доброчинних
цілей, також радіостанції використовують її для
розіграшів і доброчинних
аукціонів.
Найближчу презентацію книжки заплановано
22 червня в Івано-Франківську. Згодом — поїздки
до Києва й Одеси.
Наталя ЯЦЕНКО

прем’єра

У

Національному академічному українському драматичному
театрі ім. М. Заньковецької відбулася остання прем’єра
перед’ювілейного, сотого, театрального сезону. Глядачам
цього разу заньківчани запропонували комедію Миколи
Гоголя „Ревізор“ у режисерському баченні Вадима Сікорського.

Комедію на п’ять дій Микола
Гоголь написав майже два століття тому на основі розповіді Олександра Пушкіна про випадок, який
трапився в Новгородській губернії.
Провінційний пан, що видає себе за
чиновника високого рангу, став для
письменника лакмусовим папірцем
для виявлення „усього дурного в Росії, що тоді знав“.
„Ревізор“ за 180 років сценічного життя мав велику кількість
прочитань та інтерпретацій. Театр
ім. М. Заньковецької звертався до
п’єси лише 1922 року, коли перебу-

| Світлина Наталі Яценко

„До нас їде ревізор…“

вав у Києві, її поставив один із
корифеїв заньківчан Олександр
Корольчук. Режисер Вадим Сікорський залишив класичну основу твору, урізноманітнивши її актуальними вставками-репліками про
проблеми української сучасності:
„прокляте місто — усе в смітті“, „ці
руки нічого не брали“. Але основний
акцент у постановці зроблено навіть
не на розмовах героїв, а на їхніх жестах і міміці.
Івана Хлестакова, псевдо-ревізора, який і розбурхує сонне містечко та сприяє прояву вад його меш-

канців, грає експресивний Юрій
Хвостенко. Він легко вжився в роль
і щоразу по-різному проявляє себе.
Городничий — Степан Глова — теж
дуже природний у своєму амплуа.
Псують враження від прем’єри лише
її початок і кінцівка — нуднуваті й
нединамічні.
Переглянути „Ревізора“ можна 24
і 25 червня на великій сцені.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
1
2
3
4
5
6
7. Трав’яниста рослина родини гвоздикових з
7
8
яскраво-червоними квітками і клейким угорі стеблом. 8. Незабудоване, запущене місце. 10. Вкла9
ди у банках. 11. Дерево чи кущ — символ України.
10
12. Чорноморський курорт у Болгарії. 13. Доказ
невинності особи у злочині. 15. Біла або жовту- 11
12
вата маса, яку застосовують для виготовлення
13
14
свічок. 18. Східний курильний прибор, подібний
16
17
18
19
20
до кальяну, але з довгою гнучкою трубкою замість 15
люльки. 21. Автор творів, призначених для постановки на сцені. 22. Художнє плетиво з товстих ни21
ток або шовкового шнура як вид декоративного
мистецтва. 26. Лікарський препарат, з допомогою
якого знезаражують рани. 29. Мимовільне трива- 22 23
24
25
26
27
28
ле корчове скорочення м’язів. 30. У Середній Азії
29
— неполивні землі, придатні для використання
під посів без зрошування. 32. Біла глина. 33. Ав- 30
31
32
торська примітка в тексті п’єси. 34. У грецькій
33
міфології — батько Зевса. 35. Кубинський революціонер, прокомуністичний диктатор.
Вертикально:
34
35
1. Місто в Чехії, адміністративний центр Моравсько-Сілезького краю. 2. Потепління узимку, що викликає танення снігу, льоду. 3. Чеський легковий автомобіль. 4. Невелика глибока
затока. 5. У слов’янській міфології бог вітру, бурі, не- ється керована ланцюгова реакція поділу атомних ядер.
годи. 6. Склад зброї і військового спорядження. 9. Ме- 25. Міра ваги коштовних каменів. 27. Деталь парадного
талева конструкція з кількома джерелами світла над мундира офіцерів, генералів, адміралів в арміях і флосценою. 13. Найяскравіша зірка в сузір’ї Скорпіона. тах деяких держав. 28. Президент США, який переміг на
14. Одна з найпоширеніших релігій світу. 16. Частина виборах у 1993 році. 31. Хімічний елемент, інертний газ.
доби. 17. Назва драми Жана Расіна і трагедії Сенеки. 32. Купа городини, відповідно укладена, вкрита соло19. Найяскравіша зоря сузір’я Лева. 20. Норвезький пись- мою і землею для тривалого зберігання.
менник, автор драми „Пер Ґюнт“. 23. У музиці — відхилення від основного темпу. 24. Установка, де відбуваСклала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 14-15
Горизонтально: 7. Хрещення. 9. Лафонтен. 11. Корлеоне. 12. Фіксатор.
14. Арсенал. 15. Ангар. 17. Кобра. 18. Атака. 20. Орендар. 22. Семестр. 24. Суматра.
26. Каторга. 28. Томат. 30. Тугар. 32. Авель. 34. Арізона. 36. Барометр.
38. Наполеон. 39. Томагавк. 40. Сарагоса.
Вертикально: 1. Ортоцентр. 2. Ущелина. 3. Лясе. 4. Ельф. 5. Онтаріо.
6. Герострат. 8. Ніоба. 10. Факел. 13. Сена. 16. Редактор. 17. Камчатка. 18. Аромат.
19. Аспект. 21. Едем. 23. Стир. 25. Узурпатор. 27. Голсуорсі. 29. Муза. 31. Автомат.
33. Відлига. 34. Арена. 35. Ампер. 37. Рука. 38. Наст.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 17
Горизонтально: 7. Далматин. 9. Астролог. 11. Дон. 12. Сіракузи. 13. Алебастр.
14. Амарант. 16. Мирон. 18. Панно. 19. Пафос. 21. Гарем. 23. Контакт. 25. Інтер.
26. Еклер. 27. Коломбо. 29. Атака. 31. Надра. 32. Старт. 34. Афіни. 36. Кремона.
40. Серенада. 41. Аркатура. 42. Туз. 43. Етикетка. 44. Інтарсія.
Вертикально: 1. Балістика. 2. Ембарго. 3. Ундина. 4. Канада. 5. Команда.
6. Зоотехнік. 8. Трупа. 10. Трест. 15. Референдум. 17. Нумізмат.
18. Панорама. 19. Патрон. 20. Скалка. 22. Ріал. 24. Арка. 28. Ортоцентр. 30. Конверсія.
33. Ракетка. 35. Фактура. 36. Квант. 37. Епатаж. 38. Оказія. 39. Аскет.

Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 18
Горизонтально: 3. Грамота. 7. Сатирик.
8. Окінава. 10. Видавництво. 12. Вендета.
14. Ужгород. 15. Будяк. 16. Атос. 18. Агат.
19. Каста. 20. Карат. 21. Лама. 24. Апаш.
26. Сатин. 27. Аріадна. 29. Америка.
31. Нейтралітет. 35. Матрона.
36. Хрипота. 37. Індіана.
Вертикально: 1. Харків. 2. Родопи.
3. Геродот. 4. Ажіотаж. 5. Став. 6. Сабо.
7. Студент. 9. Арізона. 11. Нанду.
13. Абатиса. 14. Україна. 17. СКА. 18. Ата.
22. Агроном. 23. Стопа. 25. Арктика.
28. Найробі. 30. Метрика. 31. НАТО.
32. Руанда. 33. Ліхтар. 34. Трон.

J J J
— Ми одружені всього три дні, а ти вже
починаєш сваритися??
— До тебе в мене було п’ять чоловіків, тому
я краще знаю, коли починати сваритись!
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

експрес-оголошення

оголошення

Королівство дитячої книги
Шановні політехніки!
Бажаєте долучити своїх дітей до чарівного світу книги?
Запрошуємо вас до відділу художньої літератури Науково-технічної бібліотеки
(вул. Митрополита Андрея, 3,
5-й поверх ).
На ваших дітей чекають
народні й літературні казки,
українські та народів світу;
твори українських і зарубіжних письменників, серед яких і
ті, що вже стали класикою дитячої літератури. Пізнавальна
книга розповість про світ, який
оточує ваших дітей.
Пориньте разом із ними в
казкове королівство й хоч мить
побудьте у світі, де панує всепереможне добро!

На інтернет-сторінці НТБ,
у розділі „Віртуальні виставки“, ви можете ознайомитися
з презентацією „Королівство
дитячої книги“, яку ми підготували для ваших дітей.

фестиваль

Ше.Fest —
зацікавить, здивує
й надихне
На четвертому доброчинному Всеукраїнському
молодіжному фестивалі Ше.Fest, який відбудеться
12–13 серпня в селі Моринці Звенигородського району
Черкаської області, виступатимуть двоє мегапопулярних
українських письменників — Василь Шкляр і Сашко Лірник.
Цьогоріч на локації
„Просвітницька Галявина“
проведуть поетичні батли,
театральний перфоманс, художню виставку та виставку
археологічних досліджень.
Окрім цього, удень і вночі
на фестивалі працюватимуть
декілька локацій, серед яких:
„Музична сцена“, де виступатимуть сучасні авторитетні україномовні артисти,
„Галявина художника“ зі сучасними митцями, „Дитяча
галявина“ з розважальною
програмою для наймолодших

ч. 20 [2980]
22 червня — 5 липня 2017

глядачів фестивалю, „Нічний
кінозал“ зі сучасними українськими фільмами, „Наметове
містечко“, де організатори
пропонують пожити на малій
батьківщині Великого Тараса
принаймні кілька днів.
Ше.Fest — фестиваль,
де кожен може побачити в
Шевченкові не лише звичний
образ пророка, а бунтаря,
неформала своєї доби й водночас — надзвичайного генія. Українського й сучасного, близького та зрозумілого
кожному.

Вважати недійсними документи:
диплом ДВ № 1355114, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Андрущишин Любові Богданівни;
диплом ФК № 791951, виданий Львівським політехнічним інститутом на ім’я Василишин Наталії
Анатоліївни;
студентський квиток, виданий Тернопільським
національним університетом на ім’я Сологуб Ольги Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бондровського Володимира Богдановича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федотової
Юлії Романівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Сологуб Наталії Володимирівни;
студентський квиток № 09601734, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Куляєвої Єлизавети Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Шмитко Марії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сівець
Ольги Олегівни;
студентський квиток № 11351370, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Свириденка Владислава Юрійовича;
студентський квиток № 11491826, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Сасса Олександра Володимировича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лівенця
Богдана Дмитровича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Тарасенко Марії Вікторівни;
студентський квиток № 11493199, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Саган Антоніни Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Шніцер Ірини Іванівни;
студентський квиток № 11342080, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Лабик Мілади Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пілецького
Дмитра Станіславовича;
дипломи бакалавра з відзнакою ВК № 35312565 і
магістра з відзнакою ВК № 37279080, видані Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Митрухіної Ольги Ярославівни.

Колектив Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює щирі співчуття доцентові кафедри туризму, секретарю Вченої
ради інституту Надії Василівні Чорненькій з
приводу непоправної втрати — передчасної
смерті чоловіка
Ярослава Ярославовича
Чорненького.
Поділяємо горе родини, сумуємо разом із
Вами. Вічна пам’ять.

ч. 20 [2980]
22 червня — 5 липня 2017
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для львів’ян і гостей міста

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з днем народження першого проректора Національного університету „Львівська політехніка“, професора

Володимира Андрійовича
ПАВЛИША.
Вам доля подарувала активне, багате й цікаве життя. Притаманний
Вам талант організатора, помножений на велике бажання робити
людям добро, став запорукою успіху. Нехай завжди на Вашому небосхилі сяє сонечко й буде тепло від усмішок та щирої шани! Бажаємо щастя, здоров’я, достатку, родинного затишку, любові рідних,
поваги колеґ і друзів.

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

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

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

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

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

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

Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
22 червня — „Реквієм“ (концертна
програма). 18.00.
23 червня — „Лебедине озеро“ (балет).
18.00.
24 червня — „Набукко“ (опера). 18.00.
25 червня — „Наталка Полтавка“
(опера). 12.00, „Лебедине озеро“
(балет). 18.00.
29 червня — „Паяци“ (опера). 18.00.
30 червня — „Кармен-сюїта/
Шехерезада“ (балет, прем’єра).
18.00.
1 липня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
2 липня — „Білосніжка та семеро
гномів“ (балет). 12.00, „Паяци“
(опера). 18.00.
5 липня — „Білосніжка та семеро
гномів“ (балет). 18.00.

Національний
академічний український
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
22 червня, 5 липня — „Назар Стодоля“.
18.00.
23 червня — „Останній гречкосій“. 18.00.
24, 25 червня, 2 липня — „Ревізор“
(прем’єра). 18.00.
29 червня — „Голий король“. 18.00.
30 червня — „Циліндр“. 18.00.
1 липня — „Останній гречкосій“. 17.00.
4 липня — „Безодня“. 18.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки
24 червня — „Том на фермі“. 19.00.
25 червня — „Людина в підвішеному
стані“. 19.00.
30 червня — „Слава Героям“. 19.00.

Перший театр
24 червня — „Маленька Баба Яга“. 14.00.
25 червня — „Веселі піратські історії“.
12.00, 15.00.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська
університетполітехніка“
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 3,00 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33
2,79 ум.
ум. друк.
друк. арк.
арк.
Наклад 2000. Зам. № 154136
170664

В.о.
Головний
головного
редактор
редактора
— Тетяна
— Ярослава
ПАСОВИЧВЕЛИЧКО
Заступник головного
головного редактора
редактора —
—
Заступник
Наталія ПАВЛИШИН
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина МАРТИН
освіти
науки
Ірина —
ШУТКА
молоді, ісім’ї
та—спорту
Наталія ПАВЛИШИН
молоді,
сім’ї
спорту——Наталя
НаталіяЯЦЕНКО
ПАВЛИШИН
культури
тата
дозвілля
культури та
дозвілля —
ЯЦЕНКО
Літературні
редактори
— Наталя
Олег СЕМЕНИШИН,
Літературний
редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Микола ЗУБКОВ

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК
ГРИГОРЧАК

На першій сторінці світлина
– світлинаІрини
ІриниМАРТИН.
МАРТИН.

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
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