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Вітаю з Днем Незалежності України!
Шановне товариство львівських по-

літехніків!
Із нагоди великого національного 

свята нашої державності — Дня Незалеж-
ності України — щиросердечно вітаю Вас 
і бажаю всім миру та добробуту, щастя, 
здоров’я та достатку!

Нині ми святкуємо вже 26-ту річницю 
Незалежності, відколи збулися спокон-
вічні прагнення нашого народу бути пов-
ноправним господарем на своїй чудовій і 
щедрій українській землі. 

Країна розпочала кардинальні й до-
леносні реформи в усіх сферах життя. 
Мета їх — здійснити історичний прорив 
України в світовий економічний та інте-
лектуальний простір, стати повноправним членом Єв-
ропейської спільноти.

Ми отримали статус асоційованого члена Євросоюзу, 
українці здобули право на безвізовий режим при перети-
ні кордонів Шенгенської зони. Усе це відкриває широкі 
перспективи для країни та її громадян. 

На жаль, на сході держави й далі триває підступна 
й кривава війна. Залишається окупованим Крим, а еко-
номіці держави завдано величезних збитків. Ми маємо 
численні жертви серед мирного населення, сотні тисяч 

вимушених переселенців. По суті, саме 
зараз ми зі зброєю в руках виборюємо 
свою незалежність, свій доленосний єв-
ропейський вибір.

Сьогодні, як ніколи раніше, ми усві-
домлюємо себе державотворчою нацією, 
повноцінним громадянським суспіль-
ством. І це зрозуміло, адже найуспішніше 
розвивається та країна, у якій найповні-
ше розкриває творчий потенціал кожен 
громадянин, де захищеними є всі його 
права і свободи. 

Сердечно вітаю всіх львівських полі-
техніків та їхні родини із Днем Незалеж-
ності!

З особливою надією вітаю зі святом 
тих із них, хто зі зброєю в руках мужньо захищає Віт-
чизну, хто самовіддано займається волонтерством, 
допомагаючи українським воякам на фронті — цим 
справжнім лицарям, янголам-охоронцям нашої країни. 

Нехай творча наснага та завзятість ніколи не поли-
шають вас! 

Нових вам звершень і здобутків на добро рідної Укра-
їни!

Слава Україні!        
Героям слава!

Любіть науку, любіть знання!
З Днем знань, дорогі студенти та викладачі Львів-

ської політехніки! Щиро й сердечно вітаю вас із першо-
вересневим святом! Мабуть, не помилюся, коли скажу, 
що воно втілює ідеали людяності та доброти, мудрості 
та надії, віри і любові. Першого вересня ми всі знову 
розпочинаємо довгий і нелегкий шлях до знань, нових 
відкриттів, нового розуміння й бачення навколишнього 
світу та нас сущих у ньому. 

Сьогодні, як ніколи, зростає попит на високу освіту, 
на сучасні професії, пов’язані з новітніми наукоємними 
технологіями, що потрібні на ринку праці. Тому перед 
вами, шановні студенти, постає відповідальне завдан-
ня — сформувати насамперед свою особистість. Особи-
стість — творчо мислячу, яка прагне пізнавати незві-
дане, спроможну поставити перед собою велику мету й 
неодмінно досягти її. 

„Приклади серце своє до навчання і вуха свої — до 
розумних слів“, — читаємо ми мудру пораду у Святому 
Письмі Старого Завіту. Саме таким має бути кредо сучас-
ного студента. Любіть науку, любіть знання — і це вам 
у майбутньому повернеться сторицею! 

Я з радістю констатую, що за підсумками цьогорічної 
непростої вступної кампанії наша дружна і згуртована 
політехнічна родина поповнилася гідними абітурієнта-
ми. Відрадно те, що серед них — багато золотих і срібних 
медалістів, переможців всеукраїнських та міжнародних 
учнівських олімпіад. 

Звертаюся цього урочистого дня насамперед до 
першокурсників. Нині ви отримали змогу навчатися 
в одному з найкращих і найпрестижніших універси-
тетів України — славній Львівській політехніці, ко-
трій торік виповнилося 200 років. Пишайтеся тим, що 
ви ввійшли до дружної та згуртованої політехнічної 
родини, бережіть і примножуйте її традиції та над-
бання.

Усіх нас цьогоріч очікує нелегкий, але вдячний 
труд, плодами якого буде фаховість, життєва снага 
наших вихованців, їхня активна громадянська й па-
тріотична позиція. 

Дякую нашим талановитим і небайдужим педа-
гогам, за їхню щоденну напружену творчу працю, 
за самовіддане служіння обраній справі навчання й 
виховання нового покоління. 

Бажаю всьому товариству Львівської політехні-
ки великого натхнення на шляху підкорення нових 
вершин знань, наполегливості й терпіння, мудрості 
й розважливості! 

Переконаний, ваші здібності, працьовитість, ви-
сокі патріотичні почуття стануть запорукою нових 
успіхів, котрими пишатиметься Україна. 

Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету 

„Львівська політехніка“
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Закінчення на 11 с. m

світове українство

У Політехніці відзначили 50-ліття СКУ
Упродовж трьох днів, 27–29 серпня, у Львові, зокрема у Львівській 

політехніці, відбулися заходи з нагоди відзначення 50-ліття творення 
Світового конґресу українців. Перед тим, від 24 до 26 серпня урочистості 
проходили в Києві. А 21–23 серпня у Дніпрі питання розвитку співпраці 
обговорювали на Форумі української молоді діаспори.

Левову частку зусиль 
до проведення цих захо-
дів доклала команда Між-

народного інституту осві-
ти, культури та зав’язків із 
діаспорою на чолі з дирек-

торкою Іриною Ключков-
ською.

— Ми були послами 
поневоленої країни. Піс-
ля здобуття незалежнос-
ті України спрямували 
зусилля для утверджен-
ня державності… Наше 
завдання тепер — поборо-
ти російську дезінформа-
цію, яка хоче переконати 
Західний світ у тому, що 
Україна є невдалою кра-
їною. Ми повинні доно-
сити світові, що Україна 
змінюється, реформуєть-
ся, модернізується, іде 
вперед до ЄС та не буде 
повертатися до Радян-
ського Союзу під будь-
якою назвою. Українська 

двадцятимільйонна діа-
спора з вами, — наголосив 
на урочистому відкритті 
СКУ Президент Світового 
конґресу українців Евген 
Чолій.

Із вітальним словом до 
гостей звернувся й рек-
тор нашого університету 
професор Юрій Бобало. 
Він зокрема зазначив, що 
для Львівської політех-
ніки — велика честь сьо-
годні приймати таких по-
важних гостей. Висловив 
готовність Політехніки 
до подальшої співпраці 
та запевнення в тому, що 
двері університету й нада-
лі відчинено для кожного.

Докладний репортаж 
про заходи, приурочені 
півстолітньому ювілею 
СКУ, читайте в черговому 
числі нашої газети.

Наталія ПАВЛИШИН

освітній форум

Науковці з космічних досліджень 
зібралися в Одесі
21–25 серпня в Одесі проходила XVII Українська конференція з 
космічних досліджень — найбільш представницький національний 
форум, який об’єднує науковців у цій галузі. Захід організували 
Державна космічна аґенція України, Національна академія наук 
України та Інститут космічних досліджень.

Головна мета заходу — створити 
єдине національне середовище на-
уковців космічних досліджень, яке 
ввійшло б до європейського й гло-
бального наукового простору. У кон-
ференції взяло участь 168 науковців 
із семи країн світу та представники                      
68-ми інституцій. У майже 200 допо-
відях ішлося про дослідження ближ-
нього космосу, розроблювання при-
ладів, матеріалів та технологій для 
космічних досліджень, методи спо-
стережень земної поверхні з космосу, 
аналізування та моделювання земних 
процесів, розроблювання та експлуа-
тування космічних апаратів та систем 

для космічних досліджень, космічну 
медицину та біологію, астрофізичні, 
радіофізичні та космологічні дослі-
дження. 

Від Львівської політехніки в кон-
ференції взяли участь і виступили з 
доповідями представники кафедри 
вищої геодезії та астрономії ІГДГ 
професор Степан Савчук, доцент 
Любов Янків-Вітковська й асистент 
Богдан Джуман. 

Крім суто наукових доповідей у 
рамках конференції обговорювали 
проблеми освіти в галузі космічних 
досліджень. Лобов Янків-Вітковська, 
зокрема, поділилася досвідом популя-

ризації науки про космос у Львівській 
політехніці, розповіла про роботу 
астрономічних майстер-класів, які 
формують науковий світогляд молоді 
та організування профорієнтаційної 
роботи, що має на меті пропагувати 
спеціальності кафедри вищої геодезії 
та астрономії. Учасники конференції 
високо оцінили методи політехніків 
стосовно популяризації науки про 
космос.

Під час роботи конференції відбу-
лася виставка „Перспективні космічні 
технології“, де організації та творчі 
групи продемонстрували свої експо-
нати — технології, моделі, методи 
тощо.

Згідно з рішенням Ради космічних 
досліджень НАН України ще на по-
чатку року було організовано конкурс 
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підсумки вступної кампанії

Хто до нас прийшов?

Вступна кампанія-2017 добігла кінця: нарешті цьогорічні 
абітурієнти можуть гордо назвати себе студентами, 

а їхні батьки — зітхнути з полегшенням. Уже зовсім скоро 
розпочнеться навчальний рік, а в новоспечених першокурсників 
— новий життєвий етап. Хто і звідки цьогоріч прийшов до 
Львівської політехніки? Які сюрпризи приніс вступ-2017? Чим 
МОН добряче „полоскотало“ нерви вступників, їхніх батьків та 
приймальної комісії? Про це — далі.

За інформацією УНН, 
Національний університет 
„Львівська політехніка“ 
цьогоріч опинився на 
третьому щаблі у списку 
„Топ-10 українських ВНЗ за 
кількістю поданих заяв“ 
— із показником 
47348. 

Уже традиційним 
напрямом-лідером 
стали „комп’ютер-
ні науки“ — ба-
жання вступити 
на бакалаврат на 
цю спеціальність висловили 2036 
абітурієнтів. Друге і третє місця 
посіли, відповідно, „інженерія 
програмного забезпечення“ 
(2014 заяв) та „право“ (1429 заяв). 
За словами Романа Шуляра, 
відповідального секретаря 
приймальної комісії, вступники-
ІТ-вці зробили повний аншлаг: 
як за кількістю заяв, так і за 
показником зарахування. Тож 
„локомотивами“ Політехніки 
нині є ІКНІ, ІКТА, ІМФН, ІТРЕ 
та ІЕСК, незважаючи на те, що 
приймальна комісія відхилила 
близько тисячі заяв на комп’ютерні 
спеціальності у зв’язку із надто 
низьким показником ЗНО з 
математики — нижчим, ніж 135 
балів. Як розповідає пан Роман, 
таке рішення ухвалила Вчена 
рада університету, оскільки 
слабкі в математиці діти потім 
не витримують темпу навчання 
— згідно зі статистикою за 2016–
2017 навчальний рік, двісті сту-
дентів з ІТ-спеціальностей було 
відраховано через неуспішність. 
Абітурієнти, які вступали на комер-
ційну форму навчання, перевагу 
надали праву, міжнародним 
відносинам, міжнародним еконо-
мічним відносинам, соціальним та 
поведінковим наукам. Вступники 

на технічні спеціальності 
мали перевагу: їм додавали 
3% до конкурсного бала, 
якщо вони на технічну спе-
ціальність ставили пріори-                
тет № 1.

За даними при-
ймальної комісії, 
70%  вступників 
склали нельвів’яни. 
Серед тих, хто цьо-
го року вирішив на-
вчатися в Політех-
ніці, цифра приїж-
джих більшає ще на 

5%, тому студмістечко зараз має 
велике навантаження.

Цьогоріч у нашому універси-
теті вирішили встановити міні-
мальний прохідний бал ЗНО з по-
казником 110. Як наслідок, близько 
трьох тисяч заяв було відхилено. 
Проте, на думку відповідального 
секретаря приймальної комісії, 
наступного року це обмеження 
скасують, бо демографічна яма й 
закордонні виші, які забирають 
кращих українських абітурієнтів, 
усе-таки змушують переглянути 
цю тактику, до того ж оцінювати 
вступника лише за одним показ-
ником ЗНО — некоректно, адже 
результати з інших предметів мо-
жуть бути досить пристойними.

— Вступну кампанію „підко-
сило“ програмне забезпечення 
ЄДЕБО: воно було, фактично, 
недієздатним, щоправда вдоско-
налювали його досить швидко. 
Найбільшою проблемою була від-
сутність обмеження подання 9-ти 
заяв на 4 спеціальності: вступники 
вичерпували ліміт, а потім вирі-
шували „спробувати свою удачу“ 
й подати заяву на п’яту, шосту спе-
ціальність. База їх впускала, але 
абітурієнти не знали, що з першої 
поданої заяви система забира-
ла дані й переносила їх до п’ятої 

тощо. Ми були шоковані, бо над-
ходили заяви без результатів ЗНО. 
Як наслідок — їх набралося десят-
ки тисяч, а МОН не знало, що ро-
бити. Усередині вступної кампанії 
міністерство ухвалило рішення 
видалити такі заяви: із нашого 
університету їх пропало близько 
тисячі. Вступники отримали по-
відомлення у своїх електронних 
кабінетах з проханням відновити 
втрачені заяви, але каунтер уже 
було встановлено й можливість 
поновити їх мали лише ті, хто не 
встиг вичерпати ліміт або міг ска-
сувати «зайві» заяви, які в універ-
ситетах ще не встигли розглянути, 
— розповідає Роман Віталійович.

Історії зі сільськими коефіці-
єнтами теж „цікаві“. Упродовж 
кампанії було три листи МОН, 
які стосувалися цього питання й 
постійно змінювали умови отри-
мання права на цей коефіцієнт. 
Приймальні комісії не мали тех-
нічної можливості виявити, які 
вступники мають право, а які — ні. 
За півгодини після появи цієї про-
блеми кожному приймачеві елек-
тронних заяв роздали списки смт 
і міст України, далі працівники 
перевіряли реєстрацію вступника 
й місцезнаходження школи, зазна-
ченої в атестаті, а потім звіряли ці 
дані з отриманими списками.

— Позаштатних ситуацій було 
дуже багато, але станом на зараз 
ми маємо чотири тисячі бакалаврів 
денної і заочної форм навчання та 
майже три з половиною тисячі ма-
гістрів. Загалом, цей рік для Полі-
техніки є досить вдалим, — підсу-
мовує Роман Шуляр.

12 липня Кабінет Міністрів 
України ухвалив рішення про те, 
що 2017 року за кошти держбю-
джету навчатимуться 57 тисяч 
молодших спеціалістів, 82 тисячі 
бакалаврів та 62 тисячі магістрів. 
Порівняно з торішнім показни-
ком, держзамовлення поменшало 
на 17,5%, щоправда, на це суттєво 
вплинула відсутність набору на 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
„спеціаліст“. Загалом цього року 
54% випускників шкіл могли пре-
тендувати на бюджетну форму 
навчання.

Анастасія МОЗГОВА
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навчання влітку

У стінах Політехніки іноземні студенти 
вивчали кібербезпеку
29 липня відбулося закриття Міжнародної літньої школи з 

кібербезпеки, яка цьогоріч уже вдруге тривала у стінах 
Львівської політехніки впродовж двох тижнів.

Привітав учасників із завершен-
ням навчання та вручив їм сертифі-
кати-підтвердження проректор із 
науково-педагогічної роботи та між-
народних зв’язків Олег Матвійків.

За словами координатора проекту 
Андерса Карлсона, який представляє 
Технологічний інститут Блекінге 
(Швеція), студенти надсилали свої 
резюме, і комісія обирала з них най-
кращих. Таких заяв мали близько 
трьох тисяч. Однією з обов’язкових 
вимог була наявність освітнього рів-
ня „бакалавр“. 

Як і минулоріч, серед студентів 
школи були представники не лише 
України, а й Польщі, Швеції та Росії.

— Ми вивчили дуже багато ін-
струментів, за допомогою яких 
можна захистити свій комп’ютер. 
Вважаю, що це дуже важливі знання 
і хороший старт для нашої майбут-
ньої кар’єри, адже ми отримали якіс-
ну базу для подальшої роботи. А ще 
я закохався у Львів, — ділиться вра-
женнями Бартош Ябонка, студент із 
Польщі.

Євгенія Кузьміних, доцент Хар-
ківського національного універси-
тету радіоелектроніки, відзначила 
працьовитість студентів:

— Беру участь у програмі вдруге. 
Я розробила програму у сфері web 
security, тож мене запросили чита-
ти цей курс для студентів. Програ-

ма була дуже насичена, бо потрібно 
було вмістити у три дні те, що ви-
вчають близько двох-трьох місяців. 
Студенти працювали над завдан-
нями не лише у класі, а й у готелі, я 
навіть бачила, як вони працювали 
серед ночі.

Гідно оцінила програму й сту-
дентка четвертого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій автомати-
ки та метрології Львівської політех-
ніки Анастасія Яворів:

— Цього року тема комп’ютерних 
вірусів для України особливо акту-
альна. Ми вивчали різні види вірусів, 
те, як їх можна виявити, нейтралізу-
вати, як захиститися від них і запо-
бігти повторним атакам. Враження 
від школи лише позитивні! За ці два 
тижні дуже багато всього сталося, 
ми зустріли класних людей, із яки-
ми потоваришували. Щодня о 9.00 
розпочиналися лекції, на яких нам 
давали лише основні теоретичні ас-
пекти. Близько обіду ми працювали 
над практичними завданнями: дава-
ти їм раду потрібно було самотужки, 
і це дуже корисно, бо в університе-
ті ми маємо багато теорії, але мало 
практики. Хлопці зі Швеції, напри-
клад, це вміють краще за всіх. Робо-
та відбувалася в інтернаціональних 
групах, щоб ми краще навчилися 
спілкуватись англійською. Пробле-
ми мовного бар’єру не було: навіть 

коли хтось не знав якогось слова, 
то ми все одно могли порозумітися. 
На вихідних у нас був дуже класний 
квест, аби всі ознайомились із мі-
стом, побачили різні цікаві місця.

Настя розповідає, для неї було 
дивно, що бажання навчатися в цій 
літній школі виявили лише декілька 
студентів-однокурсників: 

— Мало хто зголосився витрати-
ти на це два тижні свого літа і знову 
ходити на пари. Якщо чесно, то для 
мене це диво, бо програма безоп-
латна. Коли я почула про неї, про 
фінансовий бік навіть не думала — 
мені дуже сподобалася ідея, і я хотіла 
потрапити до цієї школи, бо знання 
безцінні, тим паче, отримані в парт-
нерстві з іноземцями.

Слова студентки підтверджує Ан-
дерс:

— Ми зібрали найкращих викла-
дачів із різних країн, щоб створити 
комплексну й дуже сильну програму. 
Ми були дуже підступними й щора-
зу змінювали склад груп, щоб пред-
ставники однієї країни були окремо 
та студенти більше спілкувалися 
англійською. Програма стала корис-
ною не лише для студентів, а й для 
викладачів, оскільки ми отримали 
змогу повчитися одне в одного, за-
глибитися у предмети своїх колег, 
адже кожен із нас має свою вузьку 
спеціалізацію. 

— У програмі школи було сім 
різних курсів, — розповідає Томаш 
Сурмач із Вроцлавської політехніки, 
— і тепер кожен викладач може на-
вчати студентів у своєму універси-
теті не лише свого предмету, а й тих 
шістьох програм інших викладачів.

На питання, чи існує різниця 
між українськими та іноземними 
студентами, викладачі відповіли, 
що різниця є, оскільки українські 
студенти потрапили до школи з 
різних освітніх напрямів, тому в 
одних були базові знання, потрібні 
для навчання у школі, а інші — мали 
слабший бекґраунд, або ж він був 
відсутній взагалі. Проте, за словами 
Томаша, це несуттєво, до того ж 
студенти, які не мали базових знань, 
отримували додаткові завдання, аби 
швидко надолужити втрачене.

Анастасія МОЗГОВА
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слово редактора

Хочеш досягти успіху — досягай!

Дорогий першокурснику! Сьогодні ти почув чимало настанов 
від ректора, очільників міста й області, підприємців. Ти 

вперше розгорнув „Аудиторію“ — свого найближчого порадника 
на наступні 5–6 років. Адже ми щотижня розповідатимемо тобі 
про різні можливості, які відкриваються перед тобою. Ми не 
дамо готових інструкцій, як правильно себе реалізувати, але 
покажемо правдиві історії успіху. Докладніше читай у колонках 
від редакторів відділів на подальших сторінках.

Університет випустив сотні ти-
сяч фахівців у різних галузях. Але 
вони стали не лише дипломовани-
ми спеціалістами. Щодо Політех-
ніки можна легко перефразувати 
вислів „нашого цвіту по всьому 
світу“. Ставши частиною великої 
політехнічної родини, ти це дуже 
скоро відчуєш. Політехніків є 
скрізь і багато: й у високих владних 
коридорах столиці, і в кабінетах 
очільників міст, областей, великих 
і малих підприємств, за виклада-

цькою кафедрою, за комп’ютера-
ми в ІТ-компаніях тощо, водночас 
— на співочій і танцювальній сце-
ні, у розважальних шоу, за „оком“ 
об’єктива чи відеокамери, з мікро-
фоном… Цей список можна про-
довжувати безкінечно.

Сьогодні пропоную тобі, чита-
чу, розмову з двома такими ціл-
ком різними особистостями. Юрій 
Рашкевич донедавна відав міжна-
родними зв’язками у Львівській 
політехніці. Кілька місяців Юрій 

Михайлович працює заступником 
міністра освіти і науки України.

Артур Бобрик — випускник ба-
калаврату Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій. 
Та замість модного нині ІТ обрав 
журналістську професію — тепер 
він радіоведучий на „Львівській 
хвилі“.

Обраний тобою сьогодні напрям 
не є остаточним: диплом Політех-
ніки точно не стане перешкодою 
на твоєму шляху, натомість саме 
по собі місце на студентській лаві 
зовсім не є запорукою успішного 
розвитку й самореалізації. Отож, 
який би не був твій вибір, що б ти 
не вирішив, правило одне — завж-
ди дій! Не стій на місці! Хочеш до-
сягти успіху — досягай!

Тетяна ПАСОВИЧ,
головний редактор

свої люди

Порада від заступника міністра:               
не марнуйте часу!

У Львівській політехніці є чи-
мало професорів, які свого 

часу були вихованцями альма-ма-
тер. Юрій Рашкевич „прожив“ у 
рідній Політехніці аж 45 років:                                                                                                       
1972-го вступив на факультет авто-
матики Львівського політехнічно-
го інституту й відтоді працював на 
різних посадах — від асистента до 
проректора з міжнародних зв’язків. А 
кілька місяців тому став заступником 
міністра освіти і науки.

— Юрію Михайловичу, на нещо-
давній нараді щодо вступної кампа-
нії у Львові Ви обмовилися: замість 
„розміщення правил прийому на сай-
ті МОН“ сказали на „сайті Львів-
ської політехніки“. Університет Вам 
досі рідний?

— Аякже! У Львівській політех-
ніці я провів рівно 45 років: 5 років 
навчання та 40 років роботи. Ок-

рім того, гадаю, що для будь-якого 
випускника альма-матер назавжди 
залишається рідною.

— За Вашої ініціативи 2011 року 
в Політехніці було створено кафедру 
інформаційних технологій видавни-
чої справи, яку Ви очолювали до 2015 
року. Викладаєте й далі? Чи працю в 
міністерстві неможливо поєднати 

ще і з роботою зі студентами? Про-
довжуєте займатися наукою?

— До створення кафедри ІТВС 
я майже 20 років завідував кафе-
дрою АСУ. Тому обидві мені рід-
ні, і я стежу за їхньою діяльністю. 
Мені було особливо приємно, і я 
привітав колектив кафедри ІТВС 
на її Фейсбук-сторінці, що кафе-
дра отримала найбільше бюджет-
них місць в Україні в широкому 
конкурсі, більше за Українську 
Академію Друкарства та КПІ, який 
має профільний факультет. А з ви-
кладанням доведеться зробити пе-
рерву, робота в МОН мені цього, 
імовірно, не дозволить. Що стосу-
ється досліджень, то я дедалі біль-
ше займаюся питаннями сучасної 
освіти. Як національний експерт із 
питань реформування вищої освіти 
протягом останніх років я багато 
публікував, а ще більше провадив 
спеціалізованих семінарів. Надію-
ся, що і нині знайду час для цього.
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— Тепер, коли Ви вже можете 
побачити альма-матер ззовні, а не 
зісередини, як Ви оцінюєте місце 
Львівської політехніки в українсько-
му та європейському освітньому про-
сторі?

— Це, без сумніву, один із най-
кращих вишів України. На по-
чатку 90-х Львівська політехніка 
була національним лідером щодо 
реформування системи освіти, за-
провадження нових освітянських 
технологій, інновацій в органі-
зації навчального процесу, удо-
сконаленні структури, розвитку 
студентського самоврядування. Із 
приємністю згадую ці роки. Усе це 
створило міцний фундамент для 
подальшого розвитку університе-
ту, сформувало авторитет у влади 
й добру суспільну репутацію, які й 
надалі повинні бути властиво вико-
ристані. Єдине, що мене турбує, це 
виразний крен у бік від інженерії. 
Розумію, що кон’юнктура ринку і 
фінансові умови цьому сприяють, 
але ми створені понад 170 років 
тому як Технічна академія, понад 
сотню років були широкопрофіль-
ним технічним університетом. І 
саме завдяки інженерії ми маємо 
високу репутацію в європейській 
освіті.

— Ваша робота на посаді прорек-
тора з міжнародних зв’язків тісно 
переплелася з координуванням ви-
конання міжнародних освітянських 
проектів за програмами Tempus, 
Еразмус+ та CIDA. Після приєднан-
ня України до Болонського процесу 
Ви керували двома міжнародними 
проектами за програмою Tempus, 
присвяченими впровадженню Єв-
ропейської кредитно-трансферної 
системи та модернізації керування 
університетом. Від 2009 року й до-
нині Ви є членом Національної ко-
манди експертів із реформування 
високої освіти України. Як уважає-
те, реформування освіти в Україні 
відбувається у правильному напрямі 
й потрібними темпами?

— Напрям реформування за-
галом правильний, його визначив 
новий Закон України „Про вищу 
освіту“. А ось щодо темпів реформ, 
то тут є багато запитань. Відомо, 
що протягом року в МОН не було 
профільного заступника міністра з 
вищої освіти. Тому темпи реформ, 
які були достатньо високі в 2015–
2016 роках, сповільнилися. Міністр 

Лілія Гриневич під час співбесіди 
при моєму призначенні підкрес-
лила, що вона очікує якісного по-
кращення роботи в цьому напрямі. 
Найближчим часом я представлю 
певну програму дій щодо вдоско-
налення системи вищої освіти в 
багатьох її аспектах. Адже всі ми 
відчуваємо, що наразі загальний 
градієнт пониження якості вищої 
освіти змінити не вдається.

— Розкажіть, будь ласка, про 
Вашу роботу в Міністерстві освіти 
й науки України.

— Сфера моєї відповідально-
сті — вища освіта та європей-
ська інтеґрація. Так сталося, що 
я відразу потрапив „із корабля на 
бал“ (а точніше — навпаки) — на 
початок і розпал вступної кампа-
нії. Колишній перший заступник 
міністра Інна Совсун, яка свого 
часу курувала ці питання, мене ві-
дразу попередила: вступ не дасть 
нічого більше робити. Практично 
так і сталося, але, на щастя, вступ-
на кампанія завершується з масою 
претензій та зауважень, але — „зі 
щитом“. Тепер основне — зробити 
якісний аналіз і потрібні висновки 
для того, щоб наступного року цей 
процес пройшов спокійно й дав 
кращі результати як для вступни-
ків, так і для вишів. Якщо говори-
ти про основні напрями рефор-
мування в системі вищої освіти, 
то передовсім це — забезпечення 
якості освіти. Це комплексна про-
блема, яка містить і налагодження 
співпраці з НАЗЯВО (дуже споді-
ваюся, що Агенція ефективно за-
працює вже з цього року), й удо-
сконалення системи ліцензування 
та акредитації, і розбудову систем 
внутрішнього забезпечення якості 
у вишах, і вдосконалення системи 
вступу. Дуже тісно дотичить до 
цього істотне покращення змісту 
освіти. А це — нові сучасні стан-
дарти для всіх рівнів вищої осві-
ти, реальне залучення працедав-
ців до створення та реалізування 
освітніх програм, запровадження, 
де це доцільно, дуальної освіти, 
розвиток онлайн-освіти та про-
грам подвійного дипломування 
із закордонними університетами, 
міждисциплінарних освітніх про-
грам. Багато роботи ще попереду 
в контексті нашої інтеграції в Єв-
ропейський простір вищої освіти, 
розширення та поглиблення між-

народної співпраці. Особливо важ-
ливим є питання запровадження 
нової моделі фінансування вишів, 
яка повинна сприяти підтримці 
кращих навчальних закладів, по-
силенню конкуренції, ефективні-
шому використанню наявних ре-
сурсів. Роботи буде багато.

— На Вашу думку, як міністер-
ство має впливати на виші? І чи по-
винно? Де є межа між автономією 
та контролем рівня фаховості ви-
пускників?

— Основне завдання МОН як 
центрального органу виконавчої 
влади — формувати та зреалізу-
вати державну політику в царині 
освіти й науки. Попередні понад 20 
років прямого адміністративного 
керування вишами міністерства 
довели безперспективність таких 
відносин. Тому виразний акцент 
на розширення та поглиблення 
автономії вишів, який лежить в 
основі згаданого Закону про ВО, 
є на сьогодні єдино правильною 
політикою. У цьому напрямі бага-
то вже зроблено, особливо в части-
ні академічної, організаційної та 
кадрової автономії. Але найваж-
че — забезпечення фінансової та 
майнової автономії — ще попере-
ду. З другого боку, серед обов’яз-
ків МОН є також формування та 
реалізація державної політики 
щодо здійснення державного на-                    
гляду (контролю) за діяльністю 
навчальних закладів. Для цього є 
чимало інструментів, застосуван-
ня яких раніше часто мало репре-
сивний характер, що стало однією 
із причин виникнення недовіри 
між вишами й МОН. Це треба ви-
правити. Державний нагляд пови-
нен зміститися в бік випрацювання 
рекомендацій для всебічного по-
кращення діяльності вишу. Хоч, зі 
зрозумілих міркувань, якась части-
на чисто контрольних функцій має 
залишитися.

— Що Ви порадили б нинішнім 
першокурсникам, які щойно почина-
ють навчатися в університеті?

— Сумлінно вчитися, старатися 
якнайбільше взяти від викладачів. 
Вони потрапили в добрий уні-
верситет і мають усі шанси стати 
класними фахівцями. Не змарнуй-
те шансу. Неякісна освіта — це не 

Закінчення на 8 с. m
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родом із Політехніки

Студентські роки — найкращий вік, 
потім — найкращі спогади
Найчастіше в рубриці „Родом із Політехніки“ — солідні керівники 

підприємств, депутати, громадські діячі тощо. Але кар’єрні досягнення 
— не завжди прямий наслідок диплома з конкретної спеціальності. Артур 
Бобрик закінчив у Львівській політехніці бакалаврат із прикладної 
лінгвістики (Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій). 
Потім навчався в магістратурі УКУ на журналістиці. Працює радіоведучим 
на „Львівській хвилі“.

— Почнімо з Твого нав-
чання в Політехніці. Знаю, 
що Ти курсу від другого чи 
третього хотів стати жур-
налістом. Чому ж одразу не 
вступав на журналістику?

— А до того я мріяв 
бути пілотом. Але в Кіро-
воградську льотну акаде-
мію не пройшов через ме-

дичні протипокази (зір). 
Лишався тиждень до кінця 
терміну подавання заяв на 
вступ. Відверто кажучи, 
Політехніку я обрав ви-
падково. Подав документи 
— і вступив.

Насправді я захотів 
стати журналістом після 
знайомства з редакцією 

„Аудиторії“. Я завжди лю-
бив читати, подумав собі, 
що теж можу писати. І ось 
якось вирішив спробува-
ти себе в журналістиці, 
тож тричі підходив до 
приміщення „Аудиторії” 
і тричі йшов геть — бояв-
ся ввійти. Утім, згодом я 
таки натиснув на клямку. 
Пам’ятаю, тодішній го-
ловред Ярослава Величко 
доручила мені зробити 
інтерв’ю з моїми друзями 
з гуртожитку про спорт. І 
я й далі почав щось писати. 
Отак ви визнали мої жур-
налістські вміння й дали 
мені поштовх до подаль-
шого вибору.

— Ти таки „дотягнув“ 
до бакалаврського диплома. 
Не хотілося кинути те, до 
чого душа не лежала? Про-
сто звик доводити почате 
до кінця?

— Буду відвертим: я не 
раз був на межі „вильоту“ 
з університету. Але мене 
рятувала … „Аудиторія“: 
мою першу публікацію в 
газеті розмістили зі світ-
линою, так що моя малень-
ка слава мені допомагала. 
Мене тому не вигнали 
спочатку з гуртожитку, а 
пізніше деякі викладачі 
поблажливо ставились до 
мене завдяки публікаціям 
в „Аудиторії“ — мовляв, 
я не пропащий (сміється). 
Я ж за оцінками ніколи не 
ганявся, то якісь „трійки“ 
мені вже іноді, виходить, 
„дотягували“. Словом, за-
кінчив я університет ціл-
ком нормально, без про-
блем.

— То університет тобі 
щось дав? Політехніка, на-
приклад, є партнером Твоєї 
постійної рубрики на радіо 
„Наші“ про відомих україн-
ців.

— Яким би студентом 
я не був, насправді Полі-
техніка дала мені все. Так, 
я не особливо вчився, бо це 
було не моє, я не знав усіх 
цих формул, алгебри, гео-
метрії, тим більше, що вже 

тільки даремна витрата державних 
коштів. Це також марнування най-
продуктивнішої частини власного 
життя, за це далі доведеться дорого 
заплатити.

— Багатьом львів’янам важко 
адаптуватися в Києві. Чи Вам ком-
фортно у столиці?

— Ще не можу нічого сказати. 
Проводжу на роботі по 12 годин 
щодня, щоправда вже стараюся 
1–2 рази на тиждень відвідати 
улюблений бадмінтон. Столиця 
вимагає великих затрат часу на 
пересування: від і до помешкан-
ня, у Кабмін і Парламент, на той 
же бадмінтон. Це не створює ком-
форту, у Львові все камерніше. Я 
вже не кажу про родину, яка зали-

шилася у Львові і яку відвідую раз 
на два тижні. Наразі після двох 
місяців говорити про адаптацію 
ще завчасно. Сильно підозрюю, 
що комфортність перебування у 
столиці значно залежатиме від 
результатів роботи та здійснення 
запланованого.

Записала 
Тетяна ПАСОВИЧ

свої люди

Порада від заступника міністра:                                   
не марнуйте часу!

m Закінчення. Початок на 6 с.
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зрозумів, чим насправді 
хочу займатися. Але зага-
лом університет дав мені 
людей, із якими я досі по-
ряд, я із вдячністю згадую 
деяких викладачів (Галина 
Наконечна, Ольга Забо-
лотна, Валентина Гол-
твян — добрі люди, яких 
мало), дав мені вас — саме 
з „Аудиторії“ почалася моя 
журналістика.

Сам не знаю, як мені 
прийшла до голови рубри-
ка про відомих українців. 
Мені здається, що людям 
важливо мати еталон успі-
ху в різних галузях, різних 
сферах життя. Я розпові-
даю про успішних науков-
ців, режисерів, спортсме-
нів, політиків. Між ними 
всіма кожен може вибрати 
собі приклад для насліду-
вання. Передовсім роблю 
програми про особисто-
стей, які мені цікаві.

— Що пригадуєш зі сво-
го навчання? Пам’ятаєш, як 
Тебе викликали „на килим“ 
до проректора з молодіжної 
політики та виховної робо-
ти? Ти вже тоді публікував-
ся в „Аудиторії“, тому мене 
запросили теж.

— Так, було таке. Ми 
побилися з хлопцями 
„аутпосту“, мене вигнали 
з гуртожитку. Добре, що 
не з університету. Це дур-
на історія.

Мені запам’яталося, як 
я їздив до Києва замість 
Ірини Фаріон. Мій колега 
переміг у конкурсі Яцика 
у Львові. Ірина Дмитрівна 
мала його супроводжува-
ти, але не змогла. То вона 
порадила йому взяти ко-
гось із друзів. От я й по-
їхав. Олексія там нагород-
жували.

— Бути радіоведучим — 
то була Твоя мрія?

— Ми грали в теніс із 
одною дівчиною, із якою в 
нас була взаємна симпатія. 
Якось вона запропонувала, 
що з моїм тембром голосу 
й дикцією я, як і вона, міг 
би працювати на радіо. Я 

пожартував, що „як запро-
сите“, то з радістю, та й по 
всьому. Потім я поїхав 
до Києва на Майдан (тоді 
навчався в УКУ). Мені 
написав Андрій Великий, 
мовляв, чув, що хочу до 
них на „Львівську хвилю“, 
запропонував спробувати 
зробити сюжет. Я повер-
нувся до Львова якимось 
плацкартом, на останній 
„боковушці“ біля туалету. 
Одразу поїхав до військо-
вої частини на Стрийській, 
яку блокували, щоб вій-
ськові не поїхали воювати 
проти майданівців, робив 
прямі включення звідти. 
Потім почав готувати якісь 
рубрики на радіо. Словом, 
мрії такої в мене не було, 
я випадково потрапив на 
радіо. Але я дуже радий, 
що так склалося. Знаєте, 
чим добре радіо? Голову 
не треба мити (сміється).

— Розкажи трохи про 
свою роботу: за що її любиш, 
а які труднощі доводиться 
долати? Чи бракує Тобі яки-
хось знань чи вмінь?

— Я задоволений пра-
цею на радіо. Але я така 
людина, якій постійно 
треба все, якій треба щось 
нове, щось інакше. Рутина 
мене втомлює. Хочу чо-
гось новішого й новішого. 
Світ дуже швидко руха-
ється вперед. Іноді мені 
здається, що треба бігти, 
щоб наздогнати той світ, 
який рухається вперед. 
Часом думаю, що все одно 
відстаю. Я дуже радий, що 
я на „Львівській хвилі“, на 
інше радіо не піду. Але хо-
тів би колись спробувати 
себе й на телебаченні.

Звісно, мені бракує 
багато вмінь і знань. На-
приклад, я не вмію робити 
інфографіку. Зараз жур-
наліст — це універсаль-
на людина: ти маєш бути 
СММ-ником, інфографі-
ком, відеографом, радіо- 
журналістом. Я не вмію 
монтувати відео. Друзі, 
які вміють, кажуть: навчи-
ся сам. По суті, вони мають 

слушність: як захочеш 
— навчишся. Журна-
ліст має цікавитися 
всім, без цікавості 
нема журналістики.

— Уявляєш себе за 
10 років? За 20?

— Я не думаю, що 
буде за 10–20 років. У 
мене не такий спосіб 
життя, щоб думати так 
далеко наперед. Ні, 
ну, я, звісно, уявляю 
себе „папіком“, який 
тримає три рестора-
ни, живе з того, що 
здає квартири. Але ж 
це міф. Я ж знаю, що 
так не буде. Маю, де жити, 
що їсти, розвиваюся. Мені 
цього вистачає. Я не мате-
ріаліст. Мені цікаві люди 
— от і все. Пробую знайти 
якусь істину. Але її немає.

— Знаю, що любиш ман-
друвати. Серед студент-
ської молоді це тепер модно. 
Крім 13 країн, де побував, 
куди ще хочеш поїхати?

— По-перше, у 13 кра-
їнах я бував, але не скажу, 
що я побачив ті країни. 
Наприклад, в Австрії я не 
був ніде, крім Відня. Тому 
це якийсь штамп, що я по-
бував у стількох країнах. 
Щоб побачити країну, 
треба, може, місяць чи 
два. Хотів би побувати в 
Чилі й у Перу. У мене є ве-
лика мрія: я хотів би взяти 
мотоцикла напрокат і про-
їхати від Перу до Чилі по 
тому гірському хребту біля 
океану.

Крім мандрівок, цікав-
люся футболом. Дуже лю-
блю книжки. Читаю папе-
рові, не маю електронної. 
Іноді я йду до книгарні, 
витрачаю півзарплатні й 
думаю: ото придурок! Хто 
платитиме за квартиру? 
Читаю різне. З української 
літератури мені подоба-
ється поезія Іздрика й Жа-
дана, прозу читаю сучасну, 
Андруховича давно всього 
перечитав. Зараз читаю 
Гантера С. Томпсона — 
„Страх і відраза в Лас-Ве-

гасі“. Ще люблю Ремарка й 
Гемінґвея.

— Про що Ти мрієш? Чи 
йдеш до цієї мрії?

— У мене останнім ча-
сом є думка: приїхати в 
якесь таке місце, де є океан 
(після Лісабона я зрозумів, 
що океан — це мій тато), 
сапати грядки, вийти із 
усіх соцмереж (вони зло).

— Що порадиш студен-
там, особливо першокурс-
никам? Хоч вважаєш себе 
„роздовбаєм“, Ти успішна 
людина.

— Це все суб’єктив-
но. Для когось правильно 
одне, для інших навпаки. 
От і Ісусові кричали: ро-
зіпни Його! А він же жив 
правильно!

Я би порадив першо-
курсникам слухати свого 
серця, читати багато кни-
жок, занурюватися в цей 
увесь колообіг гуртожит-
ського, студентського 
життя. Не поспішайте 
перейматися тим, що буде 
далі. Зараз у вас найкра-
щий вік, найкращі спога-
ди будуть потім. Коли вам 
буде 25–27 — будете ду-
мати, що робити. А зараз: 
хочете напитися — напи-
йтеся, поїхати кудись — 
поїдьте, закохатися — за-
кохуйтеся.

Спілкувалася                                       
Тетяна ПАСОВИЧ
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колонка редактора

Вчитися                          
і досліджувати —                                     
це цікаво                         
й захопливо

Дорогий читачу! Левова 
частина сторінок нашого 

тижневика висвітлюватиме 
освітню тематику. На твою 
думку, це нудно й не варте 
уваги, тому це треба поспіхом 
перегорнути та пошукати щось 
цікавіше? Даремно! Насправді 
наука дуже цікава. До того ж, 
створює перспективу для Твоєї 
професійної, а, можливо, і 
наукової кар’єри. 

На сторінках освіти й науки ми пи-
сатимемо про події, які відбуваються 
в Політехніці, — конференції, науко-
ві заходи, відкриті лекції, олімпіади. 
Також розповідатимемо про кафедри 
і спеціальності, які є в університе-
ті, про співпрацю з українськими й 
закордонними навчальними закла-
дами. На освітніх сторінках Ти чи-
татимеш про можливості стажувань, 
цікаві навчальні програми за обміном 
і ґрантові програми. Також розповіда-
тимемо про Твоїх ровесників, які бе-
руть участь і перемагають в олімпіа-
дах і конкурсах, домагаються успіхів у 
навчанні і стають іменними стипенді-
атами. Ти теж маєш шанс за роки свого 
студентства стати героєм публікації 
на сторінках газети. Для цього можеш 
просто прийти до нас і розповісти про 
себе. Також читатимеш цікаві розпо-
віді про своїх викладачів. 

У цьому випуску пропонуємо Тобі  
поради психолога Ірини Сняданко 
щодо того, як адаптуватися до сту-
дентського життя, поради старшокур-
сника з власного досвіду, розповідь 
про міжнародну наукову конферен-
цію, у якій брали участь не лише по-
важні професори, а й молоді науковці. 

Також хочемо проанонсувати пу-
блікації чергових наших випусків 
— розповідь про студента, який на-
вчається в Політехніці та в американ-
ському університеті, про випускника 
Політехніки, який уже 10 років викла-
дає в канадському університеті, про 
кураторство зблизька тощо. Отож, 
стеж за випусками своєї газети!

Ірина МАРТИН,
редактор відділу освіти і науки

науковий захід

Новітні здобутки 
інформаційних 
технологій і систем

На ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію „Нові 
досягнення в галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій-2017 (АІСТ-2017)“, що відбулася у Львівській політехніці 
на початку липня, з’їхалися представники провідних університетів 
України, Словаччини, Німеччини, Туреччини, Кореї.

Конференція, на якій науков-
ці обговорили сучасні здобутки в 
галузі інформаційних і комуніка-
ційних технологій, працювала в 
кількох напрямах — інтернет ре-
чей, хмарні мережі й комунікації, 
мережі мобільного зв’язку, оптич-
ний транспорт та мережі доступу, 
програмно-конфігуровані мережі 
й віртуалізація мережних функцій. 
Відбулося 16 секційних засідань і два 
пленарних, які модерували знані на-
уковці — професор Дрезденського 
технічного університету (Німеччи-
на) Андрій Лунтовський і фахівець у 
галузі безпровідних телекомуніка-
цій та інформаційних систем, про-
фесор Корейського університету                                                                                              
(м. Седжонг, Корея) Мінхо Джо. 
Отож, науковців різних країн і 
поколінь об’єднали найновіші до-
слідження в галузі інформаційних 
технологій та систем, принципів 
побудови цих систем, надання ін-
формаційних сервісів операторами 
та провайдерами інформаційних 
технологій. До конференції охоче 
долучилися представники компаній 
SoftServe, Lohika, „Укртелеком“. 

Як розповів завідувач кафедри 
телекомунікацій ІТРЕ професор 
Михайло Климаш, було подано 83 

статті, однак система EasyChair, яка 
забезпечила відбір праць на основі 
незалежних рецензій, без втручання 
організаторів конференції, допус-
тила до участі та публікації лише 66. 
Позаяк двоє учасників не приїхало, 
то на конференції прозвучало 64 
доповіді. Як запевнив один із учас-
ників, доцент університету Коши-
це (Словаччина) Юрій Ґазда, який 
уперше взяв участь у конференції 
АІСТ-2017, він усе робитиме для 
того, щоб у майбутньому конферен-
ція зростала, щоб на наступній було 
більше учасників із його країни. 

Унаслідок цієї конференції має 
з’явитися спільний проект у рамках 
програми „Еразмус“ між Львівською 
політехнікою, Університетом Ко-
шице та Дрезденським технічним 
університетом. Він стосуватиметь-
ся побудови мобільних систем 4G і 
5G. У найближчій перспективі до 
співпраці долучиться Університет 
Караманоглу Мехметбей (Туреччи-
на), Харківський національний уні-
верситет радіоелектроніки, Одеська 
академія зв’язку, Київський наці-
ональний університет ім. Т. Шев-
ченка.

Ірина МАРТИН
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інноваційних ідей та проектів для пер-
спективних космічних місій від моло-
діжних творчих груп. На конференції 
заслухали доповіді учасників конкурсів 
і нагородили переможців.

— Такий захід провадимо в Оде-
сі вже вдруге (раніше він проходив 
у Євпаторії в Національному центрі 
управління і випробування космічних 
засобів (НЦУВКЗ), — говорить Степан 
Савчук. — Центр було підпорядковано 
Державній космічній аґенції України. 
Після анексії Криму керівництво ви-
рішило передислокувати НЦУВКЗ до 
Києва. До його складу нині входять чо-
тири філії: Центр прийому та обробки 
спеціальної інформації та контролю 
навігаційного поля (м. Дунаєвці Хмель-
ницької обл.), Головний центр спеці-
ального контролю (Харків), Західний 

центр радіотехнічного спостереження 
(Мукачево) та Дніпропетровська філія 
НЦУВКЗ „Дніпрокосмос“. Окрім от-
риманої цікавої інформації, ми зуміли 
домовитися із заступником голови Ради 
космічних досліджень НАН України, 
академіком НАН України, директором 
Головної астрономічної обсерваторії 
НАН України, випускником Львів-
ської політехніки Ярославом Яцківим 
про участь наших студентів у конкур-
сі перспективних космічних проектів. 
Цікаво, що Володимир Маслей, гене-
ральний конструктор КБ „Південне“, 
висловив пропозицію не лише щодо 
проходження у них магістерської прак-
тики студентів спеціальності „Косміч-
ний моніторинг Землі“, а й охоче бачив 
би їх та випускників різних комп’ютер-
них спеціальностей працівниками кон-
структорського бюро.

Катерина ГРЕЧИН

поради першокурсникам

„Головне — не пропускати пари“

Павло Мавдрик, 
студент першого 

курсу магістратури 
ІКТА (спеціальність 
— комп’ютерна ін-
женерія):

Насамперед раджу 
всім, хто починає навчан-
ня, відвідувати всі занят-
тя. Бо, якщо не пропуска-
єш пари, — це половина 
гарантії того, що складеш 
залік або іспит. Дуже багато вирішує 
складання поточного контролю, бо 
якщо високий його результат, то значно 
легше скласти іспит. Також важливо всі 
праці здавати вчасно. Зазвичай із кож-
ної дисципліни є дуже багато матеріалу, 
який надолужити важко. Чомусь біль-
шість студентів уважає, що перед сесі-
єю все надолужить, натомість створює 
собі додаткові проблеми, бо неможливо 
все нараз вивчити. Я на першому курсі 
мав комісії через пропуски й невчасне 
здавання праць, а потім звик учитися і 
вже тепер, на четвертому курсі, перший 
у групі все поскладав. 

Треба знати, що сту-
дентське життя карди-
нально відрізняється від 
шкільного. У школі кожен 
учитель бігає за тобою, на-
гадує, уболіває, щоб ти все 
склав, вивчив. У виші тако-
го нема. Тут викладач від-
читає свої теми — і все. А 
ти хочеш слухай це, хочеш 
— ні, хочеш — конспектуй 
або не конспектуй. Голов-
не — мусиш знати тему, 

щоб потім скласти. На першому курсі 
це зрозуміти трохи важко.

Щодо підробітків, які зараз попу-
лярні серед студентів, то не раджу за це 
братися на першому курсі, адже спочат-
ку треба максимально зосередитися на 
навчанні. Якщо така потреба виникла і 
працювати доведеться в навчальний час, 
то раджу підійти до викладача і поясни-
ти, що ти змушений пропускати пари. У 
такому разі треба брати в одногрупни-
ків конспекти й активно користуватися 
віртуальним навчальним середовищем.

Опитала Ірина МАРТИН

коротко

Науковця Львівської політех-
ніки Віталія Ромаку нагород-
жено Всесвітньою стипендією 
Ернста Маха. Стипендіат — 
доцент кафедри прикладного 
матеріалознавства та обробки 
матеріалів Інституту інженерної 
механіки та транспорту, один 
із наймолодших докторів наук 
університету. Стипендію надано 
Австрійською агенцією міжна-
родної співпраці в галузі освіти 
й досліджень (OeAD-GmbH).

Асистент кафедри міжнарод-
ної інформації Львівської 
політехніки Тарас Польовий 
стажуватиметься в Польщі. 
Запрошення для проходження 
наукового стажування кандидат 
політичних наук отримав як 
один із переможців Стипендій-
ної програми Уряду Республіки 
Польща для молодих науковців. 
Стипендійну програму Студіуму 
Східної Європи Варшавського 
університету призначено для 
кандидатів із України, Росії, Мол-
дови, Білорусі, а також країн Се-
редньої Азії і Закавказзя. Участь 
у програмі передбачає мовне 
стажування, відвідування акаде-
мічних занять та написання на-
укової роботи під керівництвом 
наукового консультанта.

Науково-технічна бібліотека 
Львівської політехніки пропо-
нує до уваги користувачів вір-
туальну виставку, присвячену 
видатному науковцеві Львів-
ської політехніки Романові 
Гостковському. Це видатний 
інженер-залізничник, учений 
європейського масштабу, автор 
численних статей і монографій, 
професор Львівської політехні-
ки, який був ректором Львівської 
політехнічної школи 1897–1898 
років.

У Львові розпочато прийман-
ня заяв на участь у програмі 
„Львів науковий“. Цьогоріч 
вона відбувається вдруге. 
Львівська міська рада виділила 
500 тис. грн, з яких 250 тис. — на 
премії науковцям і ще 250 тис. 
— на дофінансування міських 
конференцій. Приймання заяв 
триває до 16 жовтня. Результати 
конкурсу оголосять у листопаді. 
Докладніша інформація — на 
сайті ЛМР.

За матеріалами інформагенцій

m Закінчення. Початок на 3 с.

освітній форум

Науковці з космічних 
досліджень зібралися в Одесі
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кафедральні здобутки

Фанати від науки змінюють світ на краще
Кафедра аналітичної хімії ІХХТ, багатолітнім очільником якої 

є професор Йосип Ятчишин, завдяки європейським ґрантам 
отримує новітнє обладнання, на якому створює найсучасніші 
технології, наближаючи наукову діяльність до європейського рівня.

Здешевити імпортну 
сировину

Коли розмовляєш із політехніка-
ми, які всупереч хронічному браку 
фінансування провадять свої наукові 
дослідження, розумієш, що саме такі 
фанати від науки змінюють наш світ 
на краще. Звичайно, якщо на дослі-
дження з різних джерел надходять 
кошти, результати можна отримати 
швидше і якісніше. Кафедрі аналі-
тичної хімії пощастило, адже час від 
часу має державне замовлення, шукає 
виходи на закордон і вміло користає з 
подарунків західних партнерів. 

Як розповів Йосип Ятчишин, 
науковці кафедри нині виконують 
госпдоговір із НВО „Галичина“, ске-
рований на синтез нових демульгато-
рів для нафти. Торік за цією техноло-
гією виготовили 16 тонн демульгато-
рів, значно дешевших від імпортних. 
За цю ділянку роботи відповідає до-
цент Федір Цюпко. Крім цього, тут 
синтезують нові мономери, які мож-
на використовувати для отримання 
полікарбоксилатних полімерів. Ці 
нові речовини є ефективними плас-
тифікаторами цементних розчинів, 
які навіть у невеликій кількості знач-
но поліпшують і полегшують процес 
бетонування.

За рахунок державного фінансу-
вання методом гідрохімічного оса-
дження науковці кафедри досліджу-
ють процеси синтезу нових плівкових 

матеріалів для со-
нячних батарей. 
Тож у планах ка-
федри — усебічно 
дослідити ту про-
блему й розроби-
ти технологічно 
простий, малови-
тратний і гнучкий 
у керуванні про-
цес промислово-
го виробництва 
елементів для со-
нячних батарей. 
Від Політехніки 
за проект відпові-
дає доцент Павло 

Шаповал. До цієї наукової темати-
ки долучено аспірантів, двоє з них 
достроково захистили кандидатські 
дисертації. На думку очільника ка-
федри, ця тематика в перспективі 
стане основним науковим напрямом. 
До досліджень широко долучають 
студентів, починаючи з молодших 
курсів. Так, магістрантка Руслана 
Чайківська вже три роки займається 
дослідженнями, тож магістерську 
працю згодом теж присвятить цій 
тематиці.

Наука заради безпеки
Хіміки можуть похвалитися про-

ектом найвищого міжнародного на-
укового рівня за програмою НАТО — 
„Наука заради миру і безпеки“. Саме 
завдяки цьому ґранту політехніки 
зможуть швидше знайти ефективні 
способи очищення забруднених вій-
ськовими діями сільськогосподар-
ських земель. НАТО фінансуватиме 
лише дослідження, поїздки на кон-
ференції тощо. Над ґрантом, який 
передбачає передачу у власність ка-
федри дорогого обладнання, пра-
цюватимуть спільно з чужоземними 
партнерами. Керівник ґранту від По-
літехніки — Павло Шаповал.

— Ґрант допоможе нам розро-
бити нові біотехнології очищення 
забруднених земель (маємо чималі 
напрацювання й відповідатимемо за 
всю аналітичну частину), — говорить 

Павло Йосифович. — На наше пере-
конання, найкраще очистити землю 
зможе міскантус гігантський. Однак 
підтвердити це можуть лише трива-
лі дослідження. Наразі ми висадили 
його в Долині на Івано-Франківщи-
ні, росте цей бур’ян і в Курахово на 
Донеччині, де тривають воєнні дії, у 
Житомирській, Київській областях, у 
партнерів по проекту. Ця багаторічна 
рослина, заввишки у три метри, ро-
сте на одному місці 25 років і вже на 
третьому році дає максимальну вро-
жайність біомаси. Ми досліджуємо, за 
яких умов цей бур’ян, після переробки 
на тверде паливо, не матиме в попелі 
шкідливих речовин, що він тягне із 
землі, і як ця земля з часом змінюєть-
ся. Із допомогою придбаного за кош-
ти проекту обладнання буде легше 
виявити забруднення як ґрунтів, так 
і наземних частин рослин. Цим при-
ладом з унікальними можливостями 
будемо також аналізувати цементи, 
різні метали.

— Цей проект розроблено для 
України, тому більша частина дослі-
джень буде тут і вперше технологію 
очищення забруднених земель випро-
буємо в нас, — долучається до розмо-
ви Йосип Ятчишин. — Наші співро-
бітники восени поїдуть на тренінг до 
Чехії, де навчаться працювати на об-
ладнанні, якого в нас ще нема, але яке 
нам теж пообіцяли. Деяке обладнання 
ми докупили, тож плануємо створи-
ти лабораторію, де будемо провадити 
повний цикл аналітичних досліджень 
ґрунтів і різних органічних та неорга-
нічних матеріалів. Навчатимуться на 
цьому обладнанні і студенти. Подали 
проект на програму „Еразмус +“ сто-
совно обміну студентами й співпраці 
із зарубіжними вишами в навчально-
му й науковому процесах. 

— Йосипе Йосиповичу, що побажали 
б новому поповненню хіміків?

— Найперше — учитися, бо це 
прямий обов’язок студента. А вже 
від другого курсу рекомендував би 
їм придивлятися й долучатися до 
студентської наукової роботи. Це 
допоможе займатися цікавими дослі-
дженнями, навчатися за кордоном, а в 
перспективі — написати магістерську 
чи кандидатську працю. Перспектива 
є, варто лише нею розумно скориста-
тися.

Катерина ГРЕЧИН
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з історії політехніки

Під крилом нової влади

Нещодавно Львівська політехніка відзначила своє 200-ліття. 
Її історію загалом знає, мабуть, кожен політехнік. Але є 

чимало сторінок, які стали відомі лише після проголошення 
державної незалежності України. Сьогодні відкриваємо нашим 
читачам одну з маловідомих сторінок — про навчання й побут 
політехніків у повоєнному Львові.

Перші курси 
укомплектовували 
молоддю зі східних 
областей

До початку Другої світової вій-
ни у Львові діяло сім високих шкіл, 
у яких навчалось 7178 студентів. 
Після звільнення Львова від гітле-
рівських військ (27 липня 1944 р.), 
уже від вересня, відновили свою 
роботу: Університет, Політехніч-
ний, Медичний, Ветеринарний, 
Педагогічний, Учительський ін-
ститути та Інститут торгівлі. Із 
творчих вишів запрацювала Львів-
ська консерваторія, яка мала 6 фа-
культетів. 

На 20 листопада 1944 р. у Льво-
ві навчалося 3277 студентів, із них 
1132 українці. Станом на березень 
1945 р. було 3687 студентів, із них 
1677 українці, 1577 із них зі схід-
них областей. 

На кінець 1946 р. у Львові вже 
діяло 15 вишів, у яких навчалися 
10953 студенти. У Політехнічному 
інституті на початку 1945/46 н. р. 
навчалися 2403 студенти.

Заново було створено Львів-
ський державний інститут фізич-
ної культури, Інститут приклад-
ного й декоративного мистецтва, 
виокремлено зі складу Львівської 
політехніки Сільськогосподар-
ський і Лісотехнічний інститути. 
На початок 1953 р. після об’єднань 
і реорганізацій у Львові нарахову-
валось дванадцять вишів.

У липні 1944 р. було створено 
Управління у справах вищої шко-
ли при Раді Народних Комісарів 
(РНК) УРСР із підпорядкуванням 
відповідному Комітетові в РНК 
СРСР. У квітні 1946 р. Управлін-
ня реорганізовано в Міністерство 
вищої освіти УРСР. Вищі навчаль-
ні заклади Львова поділяли на дві 
категорії: союзного й республі-
канського значення. Університет, 

Політехнічний, Лісотехнічний і 
Сільськогосподарський інститути 
отримали статус вишів союзного 
підпорядкування. 

Демобілізованих військових 
1919–1929 р. народж. зараховува-
ли на навчання впродовж навчаль-
ного року. Таких абітурієнтів було 
до 42%. Четвертий-п’ятий повоєн-
ні курси були нечисленні. Перші 
курси укомплектовували молод-
дю зі східних областей, підготов-
ка яких була низькою. Також сюди 
перевели студентів Київського 
університету та Харківського пед- 
інституту. Віковий ценз вступни-
ків не обмежували, тільки для сту-
дентів медичного інституту було 
встановлено ценз 17–35 років. 

Ректори університету й ди-
ректори інститутів мали подава-
ти звіти про результати кожно-
го навчального року до обкому 
КП(б)У.   Тоді першим секретарем 
Львівського обкому КП(б) Украї-
ни був І. Грушецький, а Львівський 
політехнічний інститут очолював 
професор економіки Степан Ям-
польський.

Політехнічний інститут 
і Університет були 
найпопулярніші

Політехнічний інститут у 
повоєнний період нараховував 
10 факультетів: геодезичний, 
електротехнічний, енергомаши-
нобудівний, механічний, інже-
нерно-будівельний, хіміко-тех-
нологічний, харчовий, лісогоспо-
дарський, сільськогосподарський 
(два останні 1945 р. реорганізо-
вано в самостійні інститути), на-
фтовий. 1945 р. до ЛПІ увійшла 
філія Московського інституту 
нафти й газу. Термін навчання на 
денній формі становив 5 років, за 
винятком нафтового (5,5 років) та 

лісогосподарського (4 роки). Наф- 
товий факультет (зорганізовано 2 
жовтня 1944 р.) вважали провід-
ним, тут 1950 р. навчалося 1800 із 
усіх 5000 студентів-політехніків. 
Факультет готував фахівців 6 спе-
ціальностей: „Геологія та розвідка 
корисних копалин“, „Геофізичні 
методи розвідки“, „Нафтова спра-
ва, механіка обладнання нафтових 
промислів“, „Технологія нафти і 
газу“, „Економіка та організація 
виробництва“. На старших курсах 
можна було отримати два додатко-
ві фахи: спеціалісти газової спра-
ви й контрольно-вимірювальних 
приладів. Спеціалісти одержували 
кваліфікацію „гірничий інженер                         
І ступеня“.

1950 р. до Львівської політех-
ніки приєднали Технологічний 
інститут будівельних матеріалів 
(вул. Бурлярда, 5, нині вул. Ни-
жанківського), який від 1945 р. 
працював у Львові як самостій-
ний виш, переведений із Харкова. 
Інститут мав два факультети: ме-
ханічний і технологічний, роботу 
яких забезпечували 9 кафедр. При-
чиною приєднання був невеликий 
попит серед вступників. Так, пер-
ший набір 1945 року зібрав лише 
8 студентів при плані 200. Тільки 
завдяки рекламній акції та зусил-
лям місцевої влади до вересня на-
брали заплановану кількість сту-
дентів.

Політехнічний інститут й Уні-
верситет були найпопулярніші. 
Найбільшу кількість заяв до Львів-
ської політехніки вступники пода-
ли 1953 р. — 10932. 

Навчання було платним. Річна 
плата на денній формі досягала 
300 крб, на заочній — 150 крб. Крім 
денної форми, існували заочна й 
вечірня форми навчання (остан-
ню запроваджено 1950 р.). Плата 
за гуртожиток становила 15 крб на 
місяць.

Богдан ЛЕВИК,
доцент кафедри історії України                     

та етнокомунікацій
Національного університету 

„Львівська політехніка“, 
доктор історичних наук

Далі буде 
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слово просвіти

Історія і мова формують громадянина
Шановний читачу! Чи знаєш Ти 

щось про товариство, яке має назву 
„Просвіта“? Воно виникло в поза-
минулому столітті, коли Україна 
не мала своєї держави, задля фор-
мування національної свідомості 
українців. Після окупації західноу-
країнських земель червоною армі-
єю 1939 року організацію закрили, 
її провід і найактивніших просві-
тян ув’язнили, а видані у „Просві-
ті“ часописи і книжки знищили.                           
І тільки 1988 року товариство від-
новило свою діяльність — спершу 
під назвою Товариство української 
мови ім. Т. Шевченка, а згодом по-
вернуло собі матірну назву „Про-
світа“. Воно мало на меті відроди-
ти національну культуру, історію 
та гідність і головне — вибороти 
українській мові державний ста-
тус, а сьогодні допомагає україн-

цям бути свідомими громадянами 
своєї держави.

2018 року Україна відзначатиме 
150-річчя „Просвіти“, а Політехніка 
— 30-річчя від часу заснування то-
вариства в нашій альма-матер. Але 
сторінки в „Аудиторії“ під такою ж 
назвою — це не тільки літопис ор-
ганізації та розповіді про її добрі 
справи сьогодні. Тут Ти відкриєш 
для себе досі не відомі або замовчу-
вані імена українських звитяжців, 
які впродовж віків боролися за волю 
України, серед них і про львівських 
політехніків, які наближали омріяну 
Незалежність, спогади організато-
рів й учасників заснування товари-
ства в нашому університеті. 

Окрім того, знаний мовозна-
вець-термінолог, упорядник не-
цензурованого „Кобзаря“ Микола 
Зубков відповідатиме на конкретні 

запитання читачів і допомагатиме 
вдосконалювати мовлення і грамот-
ність, розповідатиме, хто, як і наві-
що знищив український правопис, 
українські словники та провідних 
мовознавців, і багато цікавого, чого 
в інших виданнях не прочитаєш.

Водночас ми чекаємо на Твої до-
слідження свого родоводу, спогади 
старійшин родини про життя укра-
їнців під окупацією та участь Тво-
їх батьків і дідів у боротьбі за волю 
України, а також розповіді про Твою 
життєву позицію й діяльність в умо-
вах нинішньої війни, нав’язаної нам 
північно-східним сусідом.

Не забувай: „Аудиторія“ — Твоя 
газета!

Ярослава ВЕЛИЧКО,
членкиня ради Товариства                      

„Просвіта“ Львівської політехніки

вшанування

Юрій Липа: „Будуй найперше душу!“
19 серпня цього року з ініціативи президента Благодійного 

фонду „Призначення“ імені Юрія Липи Галини Шипки й 
директора видавництва „Каменяр“ (Львів) Дмитра Сапіги 
вшанували пам’ять видатного українського поета, мислителя, 
громадського діяча Юрія Липи, який закликав українців упродовж 
свого нетривалого життя: „Будуй найперше душу“, а головне — 

„Вперед, Україно! В Тебе — тяжкі стопи,
Пожари хат димляться з-під них:
Ні Росії, ні Європі
Не зрозуміти синів Твоїх!“

Делегація громадськості поча-
ла свою поїздку з відвідин Святого 
джерела в селі Лісок, що непода-
лік від районного центру Яворів 
Львівської області. У першій поло-
вині XVII ст. ченці обрали цю міс-
цевість для будівництва монастиря 
Пресвятої Трійці (1633 р.). У сиву 
давнину тут, над джерелом, що 
несподівано виникло, з’явилася 
Матір Божа. Розповідають, що тут 
можна набрати води, яка допома-
гає зору. 

Тоді — село Бунів. Це — одне 
з місць, через яке пролягав шлях 
Юрія Липи у безсмертя: Одеса — 
Кам’янець-Подільський — Тарнів 
— Львів — Винники — Познань 
— Варшава — Яворів — Бунів — 
Іваники — Шутова. Згодом, що-
правда, з’ясувалося, що до цього 
переліку осідків, де ступала нога, 
„суворого, послідовного виконав-
ця класичного націоналізму“ (Улас 
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Самчук), людини, „без якої годі 
уявляти ввесь наш літературний 
процес“ (Євген Маланюк), люди-
ни, „вартість якої не в щоденному 
земному житті, а в його творах“ 
(Наталя Лівицька-Холодна), дода-
ють ще й Полтавщину, де, за уточ-
неними даними, і народився Юрій 
Липа. У Кам’янці-Подільському 
письменник редагував універси-
тетський часопис „Нова думка“, 
у Познані навчався в університе-
ті медицини, заснував братство 
„Чорноморе“, яке працювало у 
двох напрямах: культурно-освіт-
ньому й, так би мовити, таємно-
му (виховання української еліти), 
14 років праці лікарем (а він був і 
ним) у Варшаві, де, одружившись 
1938 року з Галиною Захаріясевич, 
виконував обов’язки члена управи 
Українського воєнно-історичного 
товариства. 

Про Юрія Липу говорили: 
Ярина Гримак, заступник голо-
ви Львівської ОДА, представники 
Яворівської районної влади, онук 
Юрія Липи — Павло Гуменецький, 
який щиро подякував „за пам’ять 
про мого діда“, та професор Олег 
Гринів („Є два типи героїв, за Іва-
ном Франком, перший — як ко-
мета, другий — як каменяр. Юрій 
Липа був представником другого 
типу, але закінчив своє життя як 
представник першого рівня геро-
їв — як комета“), а діти прочитали 
вірші великого українського па-
тріота, письменника, політично-

го мислителя, пророка, теоретика 
українського націоналізму, лікаря.

В Іваниках, де поета закатували 
73 роки тому енкаведисти, ми по-
бували і в церкві, і біля скульптури 
Юрієві Липі. Заньківчанка Тетяна 
Павелко прочитала вірші поета.

— Ми сюди прийшли за по-
кликом серця, — розпочала свій 
виступ президент Благодійного 
фонду „Призначення“ імені Юрія 
Липи Галина Шипка, — адже Юрій 
Липа жив зі знанням свого велико-
го призначення. 

Дмитро Сапіга зазначив, що 
1936 року Ю. Липа почав розро-
бляти стратегію про створення 
незалежної України, пише: „При-
значення України“, „Чорномор-
ську доктрину“, „Розподіл Росії“. 
„Треба бути приготованими“, — 
писав Ю. Липа. А ми ж не були 
приготовлені. Хоч ХХ століття 
таки позначено видатними укра-
їнськоцентричними постатями. 

Світлана Кучеренко з Одеси 
розповіла про дослідження твор-
чості Юрія Липи, зокрема про 
свою працю над його бібліографі-
єю. Тарас Шах, автор книжки про 
Миколу Лемика, переконаний, що 
у школі мав би бути такий предмет, 
як „краєзнавство“, аби гідно вихо-
вувати майбутнє України. А Іван 
Муха подарував присутнім кілька 
патріотичних пісень.

Побували ми і в „Меморіальній 
кімнаті Юрія Липи“, що в Буне-
ві. Ця кімнатка — в амбулаторії 

сімейної медицини, де Ю. Липа 
лікував усі хвороби, зазначила Га-
лина Шипка: „Своїми очима він за-
глядав у душу людини. Його речі 
— торба, яка проводжала Ю. Липу 
в останню дорогу, лікарські ін-
струменти, рецепт, написаний 
його рукою, — це ввесь його ма-
теріальний спадок“.

Відвідали ми і те місце, де ен-
каведисти вбили видатного укра-
їнця. 

Закінчилась акція пошануван-
ня пам’яті Юрія Липи, який „нале-
жить до тих дорогоцінних появ в 
історії, які створили повну гармо-
нію між своїми словами і життям“ 
(Аріадна Стебельська), обговорен-
ням його творчості. 

— У статті „Зав’язь великої дер-
жави“, — зазначив у своєму висту-
пі професор Олег Гринів, — Юрій 
Липа пише: якщо навіть маленька 
держава українська буде створе-
на, то знайде опір інших держав, 
бо Україна має стати центральною 
державою, бо український нарід 
зберіг і те, що втрачено і в Европі, 
і в Московії. Україна — централь-
но-східна Европа“.

Бурхливими оплесками зустрі-
ли присутні вагому тезу-переко-
нання президента Благодійного 
фонду „Призначення“ імені Юрія 
Липи Галини Шипки про те, що ко-
лись Юрій Липа знайде своє місце 
після Тараса Шевченка та Івана 
Франка.

Богдан ЗАЛІЗНЯК

наш календар

1 вересня — День знань.
3 вересня — День підприємця України.
5 вересня — Міжнародний день благо-
дійності.

Пам’ятні дати
31.08.1919 — об’єднані українські війсь-
ка УНР і УГА здобули Київ.
1.09.1722 — народився Григорій Сково-
рода, український філософ.
1.09.1939 — початок Другої світової 
війни.
1.09.1996 — в Україні введено націо-
нальну одиницю грошей — гривню.
2.09.1811 — народився Іван Вагилевич, 
поет, фольклорист, громадський діяч, 
член „Руської трійці“.

2.09.1891 — народився Павло Филипо-
вич, поет, критик, лiтературознавець, 
педагог, перекладач. 
2.09.1945 — Японія підписала акт про 
беззастережну капітуляцію. Цю подію 
вважають закінченням Другої світової 
війни.
3.09.1709 — помер в емiґрацiї у Варницi 
бiля Бендер український гетьман Іван 
Мазепа.
3–4.09.1915 — кровопролитні бої Укра-
їнських січових стрільців проти росій-
ської армії в Карпатах (гора Лисоня).
4.09.1847 — американський винахідник 
Семюел Морзе розробив електромеха-
нічний телеграфний апарат для пере-
давання та приймання повідомлень 
знаками (азбука Морзе).

4.09.1928 — ухвалено постанову про 
запровадження нового українського 
правопису (Скрипниківського), який 
діяв до 1933 р.
4.09.1985 — помер у концтаборi на 
Уралi талановитий український поет i 
правозахисник Василь Стус.
4.09.1991 — над будинком Верховної 
Ради України підняли національний 
синьо-жовтий прапор.
5.09.911 — підписано договiр князя 
Олега з греками. 
5.09.1947 — народився Валентин Гор-
дійчук, український художник-ілю-
стратор. 
6.09.1897 — народився Іван Микитенко, 
український письменник.
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урядові нагороди 

Франкову премію вручили у Франковому домі
Нещодавно Львів, як і все українство, непомпезно відзначив 

некруглу дату — 161-шу річницю від дня народження 
письменника, мислителя Івана Франка.

Цьогорічну премію Івана Фран-
ка в галузі інформаційної діяльно-
сті в номінації „За найкращий твір 
у телевізійній сфері“ отримав Тарас 
Каляндрук за документальний фільм 
„Віденськими стежками Івана Фран-
ка. Подорож на захист честі“ (2016) 
(Львівська філія НСТУ). А в номіна-
ції „За найкращу наукову роботу в 
інформаційній сфері“ — Наталя та 
Богдан Тихолози за науково-про-
світницький інтернетпроєкт „Фран-
ко: Наживо“. Премію лавреатам 
вручав заступник голови Комітету 
з премії, перший заступник Голови 
Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України Богдан Чер-
вак. 

Розпочинаючи церемонію наго-
родження, він зазначив: 

— Маю велику честь вручити цю 
високу урядову нагороду особистос- 
тям, які по праву на неї заслужили. 
Щоразу, коли засідає наше журі, 
завжди схиляюся до того, щоб цю 
премію отримали не галичани, які 

знають про нашого велета все 
або майже все, а номінанти зі 
східної України, бо перекона-
ний, коли Іван Франко перейде 
Дніпро — це буде акт віднов-
лення не лише історичної, а й 
національної справедливости 
супроти цієї визначної по-
статі. Та, розглянувши подані 
матеріяли, ми зрозуміли, що цими 
критеріями не можна керуватися, 
бо праці нинішніх переможців саме 
й підкреслювали ту соборність, яку 
я розумів, коли дбав про те, щоб ця 
премія потрапила в гідні руки.

У фільмі йдеться про навчання і 
наукову роботу Івана Франка у сті-
нах знаного Віденського універси-
тету, захист докторської дисертації, 
якою геніяльний Каменяр випередив 
свій час. 

Другий лавреат — Богдан Тихо-
лоз розповів про їхній із дружиною 
Наталією проєкт „Франко: наживо“, 
який, за його словами, постав у ре-
зультаті спілкування зі студентами: 

— Переконався, що студентство, 
із яким працюю, погано відвідує біб- 
ліотеки. Натомість їм легко дійти до 
інтернету. І ми там повинні завойо-
вувати свої українські території, 
пропонуючи якісний пізнавальний 
продукт. Тому в цьому інтернетпро-
єкті вирішили молоді розказати все, 
що знаємо про Франка, — не акаде-
мічною мовою, призначеною для 
вищої атестаційної комісії, а живою 
мовою для живих людей. Нам хоті-
лося подивитися на Франка в трохи 
іншому ракурсі — без хрестоматій-
ної патини й патосу.

Микола ЗУБКОВ

поради першокурсникам

„Навчіться ефективно керувати своїм часом“

Надія Любомудрова, доцент кафедри менеджменту 
персоналу та адміністрування ІНЕМ:

У мої студентські роки найбіль-
шою мотивацією для студента була 
підвищена стипендія і самодисциплі-
на. Оскільки альтернативних мето-
дів навчання майже не існувало (був 
лише лектор і література, яку можна 
було взяти у студентській бібліотеці), 
то основну інформацію ми отриму-
вали на парі. Лінивці переписували 
конспекти у своїх одногрупників.

Нині слово „студент“, яке пере-
кладають як „сам навчаюся“, починає 
виконувати свою пряму функцію, бо 
крім основних занять в університеті, 
він може черпати потрібну інфор-
мацію з різних джерел: освітніх, 
онлайн-платформ тощо. До того ж, 
теперішні студенти знають одну або 
кілька іноземних мов, що підвищує 

їхні можливості, а систе-
ма подвійних дипломів 
дозволяє навчатися в ін-
ших країнах й отримува-
ти різні знання. Водно-
час так можна вивчати 
світ, розвивати своє хобі 
і, власне, знайти себе. 

Коли я була студент-
кою, то нас за кордон 
майже не випускали, 
хоча на тодішньому інженерно-                               
економічному факультеті найкращі 
студенти після третього курсу мог-
ли під час літніх канікул проходити 
практику у Цвіккау (НДР). Мені по-
щастило потрапити до числа щас- 
ливчиків, що, безперечно, позитив-
но вплинуло на дальше навчання.

Уважаю, першо-
курсникам треба з 
перших днів подбати 
про свою самоорга-
нізацію і не піддава-
тися спокусам життя: 
не варто гаяти час на 
сидіння в соцмере-
жах, непродуктивні 
обміни інформацією, 
нічні клуби тощо. Са-
модисципліна й само-
мотивація — найос-
новніші критерії для 

студента. Треба навчитися розуміти: 
що потрібно найбільше, а що краде 
час, адже час — найцінніший ресурс, 
який повернути неможливо. Тому 
вже від перших днів навчання треба 
навчитися ефективно керувати своїм 
часом.

Опитала Катерина ГРЕЧИН
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поради першокурсникам

Те, що вам не розкажуть за 
університетською лавою
На факультеті журналістики я навчаюся вже шостий рік. 

Здається, лише нещодавно рубіконом мого життя було ЗНО, а 
вже менше, ніж за рік я закінчу навчання в університеті й офіційно 
вступлю в доросле життя. За цей період було багато подій, змін, 
розчарувань, періодів апатії, сумнівів у правильності вибору 
професії та іншого, але я не уявляю себе без навчання, я люблю 
вчитися й закінчення університету для мене радше сумна подія. 
Тому ділюся з вами, дорогі першокурсники, своїми „неосвітніми“ 
знаннями, які подарував мені університет.

1. Відкиньте грандіозні споді-
вання, бурхливі уявлення і філь-
мові кліше, тоді не будете розча-
ровуватися.

2. Ви не станете розумніші лише 
тому, що вступили до університе-
ту, ніхто свого розуму вам до голо-
ви не вкладе — для цього потрібно 
вчитися і не лише за університет-
ською програмою.

3. У школі страшний сон — це 
контрольна, пізніше — іспити 
після 9 класу і ЗНО після 11-го. 
На першому курсі кидає в істери-
ку перед першою сесією, а шкільні 
„екзекуції“ згадуєш із усмішкою. 
На четвертому не уявляєш, чи пе-
реживеш захист бакалаврської ро-
боти. Опісля починаєш усвідомлю-
вати, що це все байка — у житті є 
про що переживати й без іспитів.

4. Незалежно від вашої спеці-
альності й майбутнього фаху вчіть 
українську мову, для цього не 
обов’язково бути філологом: ваша 
мова й письмо — це ваше обличчя.

5. Не всі предмети будуть ціка-
ві для вас — змиріться. Деякі з 
них повторюватимуться, і ви 
питатимете „ну навіщо??“ — 
змиріться.

6. Усі люди, яких ви зустрі-
нете, і викладачі з „цікавими“ 
характерами — також ваш 
квиток у щасливе майбутнє: 
навчіться з ними спілкуватися 
зараз — і ваша нервова система 
слугуватиме вам довше.

7. „Студентське життя, спов-
нене пригод, веселощів, по-
сиденьок у гуртожитку тощо“ 
— це не розпочинається авто-
матично після вашого вступу: 
якщо ви інертна людина, яка 
сидить удома й чекає, доки 
розпочнеться студентська мо-

лодість, про яку всі так говорять, 
— прочекаєте її до старості.

8. Самоосвіта — 70% вашо-
го успіху: читайте, максимально 
відвідуйте всі можливі тренінги, 
лекції, дивіться онлайн-уроки — 
вкладайте в себе по повній, потім 
на це часу не буде. Багато читайте 
й не лише те, що потрібно для нав-
чання, і не лише художню літера-
туру — вам, передовсім, потрібні 
знання.

9. Навчання у школі тягнулося 
майже вічність, університетські ж 
роки злітають моментально. Із ві-
ком час узагалі пришвидшується.

10. Ставте свої цілі на макси-
мально високу планку — навіть, 
якщо ви не досягнете їх повністю, 
результат вас не розчарує.

11. Знайте ціну собі і своїй пра-
ці, не будьте надто скромні: ніхто 
не може похитнути вашої віри в 
себе й у те, що ви робите, доки ви 
самі в собі впевнені.

12. Хамство терпіти не можна, 
навіть від професіоналів, від стар-

ших віком чи від будь-яких інших 
„привілейованих“ осіб.

13. Навчіться казати „ні!“: що 
скоріше навчитеся, то комфорт-
ніше буде ваше життя.

14. Цінуйте своє здоров’я: на-
віщо вам червоний диплом і синє 
лице?

15. Подорожуйте!
16. Зав’язуйте контакти: ніколи 

не знаєте, хто в майбутньому стане 
вам у пригоді.

17. Слухайте своє серце: краще 
пожертвувати кількома роками, 
якщо зрозуміли, що це не ваша 
професія, ніж потім усе життя хо-
дити на роботу, як на каторгу.

18. Шукайте практичні знання: 
біда в тому, що наша освіта дуже 
теоретична — вас навчать, що по-
трібно робити, але як це робити і як 
із цього отримати вигоду, ви змо-
жете дізнатися лише самостійно.

19. Коли для вас зачиняють-
ся одні двері і здається, що все 
погано, а навколо — суцільна 

катастрофа, це означає, що 
десь-інде на вас уже з нетерпін-
ням чекають, просто потрібно 
озирнутися і зрозуміти, у який 
бік вас „копає“ життя.

20. Ви переживете розчару-
вання у професії, яку обрали, 
будете боятися невідомого й 
думати: „а що я робитиму після 
закінчення“, „а якщо не знайду 
роботи“, „а якщо не буде гро-
шей“, „я не хочу працювати 
за фахом“. Буде період, коли 
ви взагалі не знатимете, чого 
хочете, але все мине, просто 
будьте до цього готові й не по-
спішайте з висновками.

Анастасія МОЗГОВА
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колонка редактора

Усе тільки 
починається!

Привіт усім! Вітаю з но-
вим і надзвичайно важливим 
етапом у житті. Рада, що за-
цікавила наша газета, а зо-
крема й ця колонка. Мушу 
сказати, що саме тут — при-
близно посередині газети, 
щотижня, тобто в кожному 
свіжому числі гарантовано 
зможете знайти щось ціка-
ве для себе: про успішних і 
талановитих студентів, про 
різні події, про те, чим живе 
молодь нашого університе-
ту, що її запалює чи турбує, 
які захоплення доповнюють 
навчальний процес і як це все 
успішно поєднати. 

Сподіваюся, що люди, про 
яких писатимемо, події, які 
висвітлюватимемо, стануть 
своєрідним стимулом для 
того, щоб ви вийшли за межі 
звиклого способу життя і в 
усьому шукали можливості. 
Для когось, а так було вже не 
раз, інтерв’ю саме для нашої 
газети стане трампліном у 
кар’єрі. Так-так! Неодноразо-
во доводилося чути, що успіх 
починався саме звідси.

Зрештою, про те, що нав-
чання в університеті — це 
передовсім час можливостей, 
уже мабуть, доводилося чути, 
а як ні, то ще не раз за час нав-
чання вам про це скажуть, а 
найкмітливіші дослухаються 
і втілять це на практиці. 

Наш колектив завжди ща-
сливий, коли молодь — пе-
реповнена цікавими ідеями, 
запалена до творчості чи 
певної активної діяльності, 
хоче поділитися думками, 
власним світобаченням чи 
успіхом із усіма, саме через 
нашу газету. Будемо раді ба-
чити й чути вас, допомагати 
втілювати ваші найкарколом-
ніші задуми та сприяти, щоб 
про це дізнавалися всі довко-
ла. Заходьте в гості: чай, кава 
й теми для цікавої розмови в 
нас завжди є!

Наталія ПАВЛИШИН,
редактор відділу молоді

молодіжні ініціативи

БУР змінює парадигму 
мислення
Події в Україні, які відбуваються впродовж чотирьох років, посіяли 

чимало нових викликів перед нашим суспільством. Когось 
демотивували, а когось — молодь, яка згуртувалася довкола проекту 
„Будуємо Україну разом!“ (БУР) Благодійної організації „Львівської 
освітньої фундації“, запалили до активних дій, бажання змінити 
парадигму свідомості й життя загалом. Уже четвертий рік вони сіють 
свої ідеї, збільшуючи коло зацікавлених людей по всій Україні — зі 
сходу на захід, набираючи щораз більшої швидкості та розширюючи 
діапазон своєї діяльності.

Стрімкий розвиток БУР 
свідчить про те, що саме 
такий молодіжний рух зараз 
затребуваний в Україні. 
Якщо ще чотири року тому 
вони розпочинали з роботи в 
одному місті, то цьогоріч уже 
охопили п’ятнадцять, значно 
розширивши їх і географічно 
— крім східної, південна, 
центральна та західна частини 
нашої держави. 

— Цього року ми впер-
ше розпочали роботу БУРу з 

поради першокурсникам

„Живіть, мрійте       
й розвивайтеся!“
Магістрантка другого курсу Інституту 

сталого розвитку Богданна Карпа:
— Не сидіть у гуртожитку й не 

марнуйте свого часу. Я до Центру 
студентського капеланства потрапи-
ла аж на другому курсі після зимової 
сесії. Маю й досі питання, на яке я не 
знаходжу відповіді: що я робила ввесь 
перший курс і частину другого? Бо 
нічого суттєвого не робила й навіть 
нема що згадати. Прогулянки, ігри, 
забавки, дозвілля, парки — це все дуже 
добре. Та, якщо маєте час і бажання, 
ми будемо раді бачити кожного в 
Центрі студентського капеланства та 
спільноті DoВro. Тут багато друзів, 
цікаво, а також — це можливість 
робити щось добре іншим. 

І головне, що більше справ, то 
легше все дається. Адже, коли нема 
що робити, то стає нудно і навіть 
навчання не цікаве. Та, зрештою, 

важливий і всебічний розвиток та 
можливість здобути новий корисний 
досвід. Саме в таких справах — 
справжнє життя. Від цього радісно, 
а ще, коли отримуєш вдячні обійми 
дітей, людей, то усвідомлюєш, 
наскільки те, що робиш — важливе. 

А ще — подорожуйте! Бо подорожі 
— це рух і життя! Рухайтеся далі. А з 
капеланством усе можливо. Якщо 
випадають якісь вихідні й не знаєте, 
що робите — їдьте кудись, пізнавайте 
світ, розвивайте власне світобачення, 
учіть англійську й не тільки! І не 
бійтеся мріяти, бо мрії здійснюються! 
Цього літа вкотре переконалася.

Наталія ПАВЛИШИН
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березня. Найперше наша команда 
вирушила до Лисичанська — одне 
з найскладніших за будівельними 
роботами місто, бо там ще 
залишилися пошкоджені 2014 року 
будівлі. А завершуватимемо свій 
рік у жовтні, до того часу вже 
працюватимемо на західних теренах 
— Мукачево, Чортків і Коломия, 
— розповіла менеджер зв’язків із 
громадськістю БО „Львівська освітня 
фундація“ Іванка Діман. — Для того, 
щоб знати, де саме працюватиме-
мо, у соцмережі запустили анкету, 
і ті, хто хотіли, щоб БУР приїхав до 
них, зголошувалися й були готові 
стати співкоординаторами проекту 
в своїх містах. Урешті, ми отримали 
майже шістдесят замовлень, із них 
ми відібрали чотирнадцять міст.

Уся діяльність БУР — це постійні 
експерименти. Адже кожне місто, 
кожна родина, де допомагають, 
мають якісь особливості, тому 
єдиної схеми в роботі нема. Тож 
активісти випробовують різні 
варіанти. Досі зосереджували 
свою діяльність у малих містах, а 
цього літа вирішили спробувати 
працювати й у великих, як, 
наприклад, Херсон. Бо, незважаючи 
на те, що там діють якісь спільноти, 
особливої активності, зокрема серед 
молоді, нема. Тож БУР старається 
збурити свідомість і показати, що 
насправді для значних змін треба не 
надто багато — бажання й зусилля, 
аби власним прикладом запалювати 
інших до такої діяльності.

Як наголошують активісти та во-
лонтери, які вже встигли попрацю-

вати разом із БУР, 
— це чудова ініці-
атива для тих, хто 
хоче підтримува-
ти розвиток краї-
ни в такий склад-
ний час. Адже не 
всі мають можли-
вість матеріально 
допомагати, тож є 
прекрасна нагода 
присвятити свій 
час і докластися 
своєю роботою. 
Вікових обмежень 
нема, хоча голов-
на когорта акти-
вістів — молодь із 
різних куточків України та закордо-
ну. 

— У нас цього року дуже багато 
зовсім юних волонтерів — 16-19 
років. Вони дуже активні, мають 
багато цікавих ідей і головне — 
бажання працювати. Думаю, ці 
діти — свідчення, що парадигма 
мислення в країні змінилася 
повністю. Мені здається, що вони 
спраглі до такої діяльності. Ми 
хочемо надихнути їх творити власні 
проекти, — зазначила Іванка.

Як зауважила активістка, зараз 
схід доволі потужно розвивається. 
Та залишається відкритим питання 
центру України. Торік у Смілі БУР 
облаштував громадський простір, а 
за день його хтось зруйнував. Цього 
літа працювали у Світловодську 
(Кіровоградська обл.) — люди там 
теж не розуміли, для чого це все 
роблять і як можна працювати на 

волонтерських засадах. Тож молодь 
наголошує на важливості звернути 
увагу й на центральну Україну, бо 
там залишається багато проблем, 
схожих до тих, що були раніше на 
Сході. 

— Результат нашої роботи не 
можна побачити за два тижні нашої 
діяльності. Повинен минути бодай 
рік. Своїм завданням тепер бачи-
мо комунікувати з волонтерами в 
різних містах і підтримувати всі їхні 
починання. Одна з наших місій є, 
щоб виникали якісь вільні громадські 
простори. Та це має бути їхня 
ініціатива. Одна з наших мрій, що 
коли попрацюємо в місті й поїдемо 
звідти, там сформується ініціативна 
група, яка впроваджуватиме власні 
цікаві проекти та розвиватиме місто. 

Для БУРу тепер одне з найбільших 
викликів — навчити українців 
відповідального підприємництва. 
Щоб ті, хто має можливість 
підтримувати різні цікаві проекти 
в межах нашої держави, робили це.

— Зараз у нас усе відбувається 
досить злагоджено. Ми працюємо 
за рахунок закордонних грантів. Та 
нам часто допомагають і пересічні 
мешканці міст — продуктами, зниж-
ками в будівельних магазинах, інколи 
коштами. Та дуже хотіли б відчувати 
підтримку українських підприємців. 
Це наша мрія, щоб за п’ять років 
хоча б наполовину працювали за 
рахунок українських компаній. Це 
зародило б абсолютно новий рух 
в Україні і, переконана, змінило б 
мислення: що ця держава — наша й 
тому ми повинні дбати про неї, як 
про власний дім, — наголосила на 
завершення активістка. 

Наталія ПАВЛИШИН
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слово редактора

Культура — коли
Любий друже, абстрактне поняття „культура“ в університеті набуде 

твоїх, конкретних форм вияву: для когось усе обмежиться клубними 
дискотеками, а хтось і в бібліотеку невіртуальну заглядатиме, і до музею 
піде, і до театру… Це все для душі, духу, а ще й тіло є, про яке теж треба 
дбати. Щоби було веселіше й цікавіше, читай уважно сторінки „Культура“ 
й „Фізкультура і спорт“ — пишемо для тебе!

Що дізнаєшся зі ста-
тей, які друкуватимемо 
щотижня? Наприклад, 

те, що невдовзі буде 
„Тиждень креативного 
підприємництва“, адже 

в галузі навіть економіки 
тепер превалює творчий 
підхід. А відразу за ним 

— Форум видавців — що-
річна книжкова подія, яка 
збирає тисячі читачів, а 
також відомих письмен-
ників з України й закор-
дону. Та не літературою 
єдиною живе студент, 
тому анонси й висвіт-
лення виставок, фільмів, 
концертів — теж у нашій 
компетенції. Звісно, про 

молоді й творчі

ROCKOKO в очікуванні „первістка“
І навіть не одного, а двійняток, під спільною обкладинкою. Адже 

автентичну музику гурту пора вже слухати не тільки на концертах, 
а й на диску, до того ж, вона нічим не поступається улюбленим 
каверам. А починали ж хлопці з того, що ходили, як усі слухняні 
студенти, у Політех на пари…

Володимир Котляров (ІКТА) і Ми-
хайло Романишин (ІМФН) познайо-
милися під час репетицій камерного 
оркестру „Поліфонія“, який вони 
щотижня після навчання відвідували 
в Народному домі „Просвіта“. Ідея 
створити гурт, яка виникла тоді, на-
була більш реальних обрисів під час 
поїздки оркестру до Харкова — для 
підсилення колективу залучили ві-
олончеліста Ігоря Процика з ЛНУ 
ім. І. Франка. Об’єднавши творчі зу-
силля, хлопці розпочали музичну ді-
яльність зі гри на львівських вулицях. 
Володя й Ігор — віолончелі, Михайло 
— скрипка, а разом… чому б не наз-
вати гурт за першими складами пріз-
вищ, додавши туди „компанію“, тоб-
то ROCKOKO?! Публіка, яку складали 

перехожі, збиралася довкола 
лавок на вулиці Галицькій, 
де найчастіше можна було 
почути новостворений ко-
лектив. Відомі рок-хіти ви-
кликали жвавий відгук, тож 
ROCKOKO почав активно 
нарощувати репертуар. І 
наприкінці року (це був 2012 
рік) ним зацікавилися орга-
нізатори музики з голдингу 
емоцій „!Fest“ — запросили 
грати в „Копальню кави“ й 
ресторацію „Лівий берег“.

Як і кожен гурт, 
ROCKOKO змінювався й розвивався. 
У його біографії є зміни складу — 2014 
року студент ІАРХ Антон Яслінський 
став відповідальним за перкурсію, а 
з грудня 2015 року випускник Львів-
ського державного коледжу харчової 
та переробної промисловості Іван 
Андрейко ввів до гурту бас-гітару. 
Рокових композицій стало менше, та 
побільшало поп-музики, фанку, джа-
зу й авторських композицій. Три роки 
тому хлопці презентували відеокліп 
на авторську композицію, присвячену 
подіям Майдану — „Пам’яті Небесної 
Сотні“ (її можна переглянути на Юту-
бі). Географія музикування „Рококо“ 
розширилася — Київ, Луцьк, Іва-
но-Франківськ, Харків, Чернівці, Оде-
са. Гурт стали запрошувати на фести-

валі — „Дні української культури“ 
(Щецин, Польща, 2015 і 2016 роки), 
„Лемківська ват-ра“ (Ґожув, Польща, 
2015), „Яскрава країна“ (Трускавець, 
2015). Спільний проект із співаком 
Назаром Савком, а торік — сольний 
концерт у Львівській філармонії в су-
проводі симфонічного оркестру.

Уже три роки ROCKOKO створює і 
виконує власні композиції. Оскільки 
слухачі часто запитують, коли буде в 
гурту альбом, над цим питанням за-
мислилися й хлопці. Тож п’ятиріччя 
існування гурту мало би увінчатися 
виходом дебютного диску Dark and 
Light . І так і буде, якщо вдасться зі-
брати кошти на його вихід. Щоб вида-
ти 500 копій альбому, потрібно 5 тисяч 
доларів. Один зі способів розв’язати 
проблему — звернення до краудфан-
дингової мережі Indiegogo. Зайшов-
ши на сторінку igg.me/at/rockoko-debut-
album, ви дізнаєтеся коротку історію 
про проект, опис витрат і тих винаго-
род, які отримаєте за свої грошові по-
жертви. Скажімо, за 10 доларів у разі 
успіху кампанії (якщо гроші зібрати 
не вдасться, то всі їх буде поверну-
то їхнім жертводавцям) ви матимете 
mp3 версію диска, сам диск, подяку в 
соцмережі плюс запрошення на кон-
церт ROCKOKO.

Dark and Light — два боки твор-
чості гурту. Перший — світлий, лег-
кий, що й буде відображено у форматі 
сучасної попмузики. Другий, темний 
— це важчі твори, рок. Загалом — 12 
композицій на двох дисках. Є ще мі-
сяць на збір коштів для дебютника… 
Долучайтеся!

Наталя ЯЦЕНКО
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поради першокурсникам

„Перемикання між навчанням і спортом корисне“

Андрій Демчук, асистент кафедри ІСМ Інституту 
комп'ютерних наук та інформаційних технологій, золотий 

призер із фехтування на шаблях XV Паралімпіади в Ріо:

Спорт у житті кожного студента 
має відігравати важливу роль. Бо, 
найперше, це добре для здоров’я, 
по-друге, як не крути, у наш час має 
значення, як молоді люди вигляда-
ють. Тож, якщо хочете виглядати 
гарно, спокусливо, „підкачано“, то 
спорт є легким способом досягти 
цього.

Потрібно відпочива-
ти як від навчання, так і 
від спортивних наван-
тажень, чергуючи їх 
— таке перемикання 
є дуже корисним. 
Поєднувати нав-
чання і спорт важ-
ко, але можливо 

завдяки достроковому складан-
ню сесій. Бо, якщо гадаєте, що 
студентам-спортсменам оцінки 
ставлять лише за їхні спортивні 

досягнення, то це не так. Не 
буду лукавити, спорт за-
бирав багато часу від мого 
начального процесу, але 
я вдячний Політехніці й 
спорту, що вони зробили 
мене таким, яким я є зараз.

Опитала                                              
Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Задля вдалого старту і невиснажливого фінішу

Розумова активність без доброго фізичного гарту можлива, 
але… Щоб не було отого „але“, потрібно не так уже й багато 

— дотримуватися кількох простих правил, про які поговоримо 
коротко далі, а повніше — у чергових числах тижневика.

Найперше, що маємо усвідоми-
ти, — ранок — це нагода насна-
житися бадьорістю на цілий день. 
Донедавна всі дієтологи наполя-
гали на обов’язковому сніданку. 
Але тепер думки дещо розходяться 
і є одне мудре рішення: якщо ран-
ковий сніданок додає вам енергії, 
покращує концентрацію уваги, а 
після обіду не виникає нагальне 
бажання з’їсти щось солодке, то 
снідати треба.

Черговою істиною є те, що ру-
хатися впродовж дня — це чудово 

почуватися, без проблем засинати 
й мати гарну успішність (за умови, 
що між рухом ви вчитеся). Якщо 
бракує часу на різні активності, 
то можна хоча б приймати кон-
трастний душ — науковці довели, 
що кілька його хвилин заміняють 
годинну прогулянку чи відвідини 
басейну.

Щоб заняття спортом (без них 
здоровий спосіб життя буде не-
повноцінним) були максимально 
корисними, вони мають вам подо-
батися. Нехай навантажень буде 

небагато, але вони будуть регуляр-
ними. Якщо важко бігати зранку, то 
можна ввечері. Якщо нелегко під 
час бігу перемкнутися на позитив-
ну хвилю, знайти мотивацію, вар-
то взяти з собою на бігову доріжку 
записи улюбленої музики. Або дру-
га. Тобто завжди, коли є бажання, 
можна знайти підхід, як його зре-
алізувати.

Будьте оптимістами, вірте у свої 
сили, не просто мрійте, а й дійте, 
помірковано й послідовно, і перші 
дні вересня, а також усі універси-
тетські роки будуть наповнені не 
втомою і страхом, а відчуттям, що 
ви самі творите своє майбутнє і що 
буде воно світлим.

Наталя ЯЦЕНКО

все не розкажемо, але про 
най-най — спробуємо.

Культуру творять 
люди. Тому про них, ці-
кавих і мистецьких, інко-
ли з незвичними погля-
дами й ідеями, дізнаєшся 
в рубриці „Тет-а-тет“. Це 
будуть як знані особисто-
сті, так і твої ровесники, 
які не тільки гризуть 

граніт науки чи зависа-
ють в інтернеті, а ще й 
пишуть вірші, склада-
ють пісні, малюють. Або 
займаються спортом. На 
любительському рівні 
чи настільки серйозно, 
що привозять із далеких 
країв золоті медалі. Най-
успішніші встигають по-
єднати все — і навчання, 

і творчість, і про фізичну 
культуру не забувають. 
Ти можеш стати одним 
із них, якщо візьмеш на 
озброєння їхній досвід, 
яким вони відверто поді-
ляться в наших інтерв’ю. 
А ще, якщо в тебе вже 
є якісь здобутки й ти в 
університеті маєш на-
мір удосконалювати їх, 

то сміливо приходь до 
кімн. 229, що в головно-
му корпусі Політехніки 
— станеш героєм публі-
кації чи навіть першої 
глянцевої сторінки. Як 
тобі такі перспективи?

Наталя ЯЦЕНКО,
редактор відділу                                     

культури та дозвілля

душа й тіло в гармонії
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навчально-оздоровчий табір

„Політехнік-2“ дбає не лише                                                     
про відпочинок,                                                              
а й формування особистості
Коли літа видається замало, 

то можна помріяти про те, 
яким буде наступне, і навіть 
спланувати, куди мандрувати-
мете, де відпочинете… Та чи не 
найактуальніше для батьків — 
як влаштувати літні канікули 
для дітей, щоб було цікаво, без-
печно, весело й пізнавально. 
Навчально-оздоровчий табір 
„Політехнік-2“ нашого універ-
ситету в смт Славське якраз і є 
тим місцем, де дітям забезпечу-
ють не лише належний відпо-
чинок, а й дбають, щоб жодного 
дня їм не було нудно.

Головний принцип, за яким 
працює директор навчально-
оздоровчого таботу „Політехнік-2“ 
Володимир Білодід, — виховання 
патріотизму в дітей та духовне 
збагачення. Кожен ранок канікул 
там розпочинають зі спільної 
молитви. На території бази є навіть 
невеличка капличка зі скульптурою 
Пресвятої Богородиці. 

— Доки триває війна на 
сході нашої держави, ми багато 

уваги приділяємо й вихованню 
патріотизму. Стараємося, щоб у 
програмах відпочинку було немало 
українських пісень, віршів, танців, 
флеш-мобів. Запрошую в гості 
воїнів, які воювали на передовій, 
щоб діти могли поспілкуватися з 
героями, почути з перших уст про 
їхню відданість. Також у кожній 
зміні провадимо „Козацькі забави“. 
Так заохочуємо дітей вивчати пісні 
рідною мовою, гартувати в собі 

витримку до перемоги в різних 
змаганнях. На завершення ми 
палили ватру та готували справжній 
козацький куліш, що особливо 
подобалося всім учасникам забав, 
— розповів Володимир Петрович.

Окремо чимало уваги приділяють 
і вихованню відповідальності. Щоз-
міни на бесіди запрошують пред-
ставників районної адміністрації, 
поліції, які розповідають дітям про 
адміністративну і кримінальну від-
повідальність, щоб вони були обі-
знані. Адже чимало серед тих, хто 
приїжджає на відпочинок до „Полі-
техніка-2“, — старшокласники, тому 
мусять знати й розуміти закон, свої 
обов’язки і права. 

Влаштовують також екскурсії 
до пожежної частини Славська. 
Там аварійно-рятувальний загін 
демонструє всі навички рятування 
на воді, у лісі, показують усю 
амуніцію. Крім цього, розповідають 
про правила поводження, коли 
заблукали в лісі, із вогнем, як 
правильно рятуватися і рятувати у 
разі різних небезпек.

— Традиційно в нас відбуваються 
різні екскурсії. Улюбленою є поїздка 
на Тустань. Цьогоріч там повністю 
оновили експозицію музею, тож ті 
діти, які навіть уже були на цій екс-
курсії раніше, мали нові враження. 
Їм справді було цікаво побувати там 
знову й побачити нові експонати. 
Ну, і звичайно, вони не втомлюють-
ся відвідувати фортецю Тустань та 
Кам’янецький водоспад. Бо це завж-
ди для них пригоди. А ще для дітей 
старшого загону, за домовленістю 
з директором відпочинкової бази 
„Динамо“, організовуємо підніман-
ня фунікулером на гору Тростян і 
таке собі випробування на витрим-
ку — похід на гору Варшаву. Упро-
довж цілого дня вони: палять вог-
нище, печуть картоплю, співають, 
бавляться в різні ігри. А молодших 
дітей водимо на гору Політехнік, — 
додав директор.

Постійний розвиток і умов 
проживання, і підходів до виховного 
процесу — це невід’ємна частина | С
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функціювання „По-
літехнік-2“. Зараз 
розширюють співп-
рацю з іншими та-
борами не лише 
Львівщини, а й різ-
них регіонів Укра-
їни. Уже багато ро-
ків виховниками під 
час літніх таборів 
є студенти Дрого-
бицького держав-
ного педагогічного 
уні-верситету іме-
ні Івана Франка, а 
другий рік поспіль 
долучаються також 
практикантки Уманського держав-
ного педагогічного уні-верситету 
імені Павла Тичини. Цьогоріч НОТ 
„Політехнік-2“ увійшов до альмана-
ху кращих дитячих таборів.

Велику увагу в „Політехнік-2“ 
приділяють медичному забезпечен-
ню та харчуванню. 

— Для нас завжди найважливіше 
— здоров’я дітей. Тому приймаючи їх 
на відпочинок, збираємо максималь-
ну інформацію про їхній стан і са-
мопочуття, наш лікар оглядає кожну 
дитину окремо. Також усі продукти 
харчування перевіряє не лише відпо-
відальний за приймання товару, а й 
лікар. Він завжди ретельно стежить, 
щоб усе було свіжим, особливу ува-
гу приділяє фруктам, — наголосив 
очільник „Політехніка-2“.

Про те, наскільки діти задоволені 
відпочинком, тут свідчить книга 
відгуків, переповнена словами 
вдячності та захоплення, чимало 
дописів є і від батьків. Та й те, що 
вони з року в рік приїжджають до 
Славського, теж багато про що 
говорить. Діти за час відпочинку 

здружуються й навіть домовляються 
в соціальних мережах, на яку зміну 
з’їдуться знову.

Та навчально-оздоровчий 
табір працює не лише влітку, 
а й узимку. Зрештою, тут є 
можливість улаштовувати різні 
виїзні конференції, семінари. Ну 
і, безперечно, просто відпочивати 
можуть не лише діти, а й дорослі. У 
майбутньому планують розширити 
діяльність так, щоб туди могли 
приїжджати викладачі не лише з 
Політехніки, а й інших вишів.

— Запорука будь-якого успіху — 
це злагоджена робота команди. Я 
дуже задоволений роботою колек-
тиву. Люди відповідальні і віддані 
своїй роботі. Мушу поіменно згада-
ти кожного, кому завдячуємо і я, і всі 
батьки за якісний відпочинок дітей: 
передовсім наш лікар Олег Кобилян-
ський, адміністратор Олег Купинець, 
шеф-кухар Галина Горуцька, бухгал-
тер Марія Катаман, Ярослав Буря-
ник, в.о. коменданта Василь Личко, 
старша вожата Роксолана Яремке-
вич, яка вже шостий рік приїздить 

до нас на ціле літо, щоб 
бути з дітьми, а також 
вожаті Ольга Собків і 
Олена Сотник, культ- 
організатор з Умані 
Людмила Володівщук. 
Без цих людей робота 
не була б настільки до-
броякісною. І, звичай-
но, дякую керівництву 
університету за всіляку 
підтримку, розуміння 
і сприяння розвиткові 
„Політехніка-2“, — 
додав на звершення 
Володимир Білодід.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Бої лицарів, велопробіг та 
виступ із бойового гопака 
— так у Львові відзначили 
26-річницю Незалежності 
України. Велопробіг стартував 
від пам’ятника Степанові Бандері. 
На майдані перед пам’ятником 
Тарасові Шевченку зійшлися 
охочі подивитися бій лицарів-
реконструкторів. Умільці бойового 
гопака продемонстрували, 
як колись козаки й селяни 
використовували саморобну 
зброю. Наприкінці інтерактивної 
акції „Творимо історію разом“ 
львівські школярі, які набрали 
по 200 балів із ЗНО, склали пазл 
Героїв України.

26 серпня відкрили пропам’ятну 
таблицю українському 
правозахисникові, дисиденту й 
політв’язневі радянських часів, 
почесному громадянину Львова, 
одному з засновників і керівників 
УГГ та УГС Михайлові Гориню. 
Пропам’ятну таблицю встановили 
на фасаді будинку на вул. 
Шептицьких, де Михайло Горинь 
мешкав. Учасниками заходу 
були знані політв’язні й борці за 
незалежність України: Богдан і 
Микола Горині, Микола Горбаль, 
Орися Сокольська, представники 
громадськості, влади області й 
міста.

Цьогоріч Львівська політехніка 
має намір розпочати перше за 30 
років будівництво студентського 
гуртожитку. Десятиповерховий 
будинок, де мешкатимуть 400 
студентів й аспірантів, поста-
не на вулиці Відкритій, поруч із 
гуртожитком № 10. Завершити всі 
земельні роботи та звести каркас 
будинку планують до 22 грудня. 
А чергового року Університет 
оголосить новий тендер на другий 
етап виконання робіт.

Триває конкурс студентських 
наукових праць „Український 
визвольний рух 1920 — 1950-х                                                                            
років“. Для участі потрібно 
до 10 вересня 2017 року подати 
пакет електронних документів. 
Передбачено 3 премії для 
переможців (премія за найкращу 
працю — 3000 грн та дві 
заохочувальні премії за ІІ і ІІІ місця 
2000 грн і 1000 грн відповідно) та 
подарункові комплекти наукових 
видань із зазначеної тематики.

За матеріалами інформагенцій
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просто про складне

Студент — це вже не школяр

Як першокурсникові адаптуватися до студентського життя? Як 
безболісно пережити цей складний період? На чому найбільше 

зосередитися в перші навчальні дні? Про це розповідає доцент 
кафедри теоретичної та практичної психології Львівської 
політехніки Ірина Сняданко.

Куратор замість класного 
керівника

В університеті ти зустрінешся з 
куратором, деканом, директором 
інституту. Тепер для тебе куратор 
буде, як у школі класний керівник. 
Саме він пояснить, де який корпус і 
як його знайти, коли починаються і 
завершуються пари, хто які функції 
виконує в інституті, до кого можеш 
підійти з проханням і пропозицією, 
як знайти викладача, куди звернути-
ся, якщо загубив студентський чи за-
лікову. Куратор розповість тобі про 
систему оцінювання, що таке семі-
нар, лекція, колоквіум, залік. Також 
важливо, щоб був відповідальний 
староста, адже його цінності й на-
вчальні прагнення можуть впливати 
на клімат у групі. 

Стати самостійним
Треба бути готовим до того, що 

першого місяця буде важко, адже 
потрібно самостійно навчитися ор-
ганізовувати свій день, звикнути до 
системи навчання, яка кардинально 
відрізняється від шкільної. Додатко-
ве навантаження очікує приїжджих, 
яким відтепер ще й доведеться ви-
конувати більше хатніх обов’язків. 
Важливо навчитися розподіляти 
свої кошти. Тобі може здаватися, 
що місячна стипендія чи допомо-
га від батьків — це так багато. Але 
цю суму треба поділити на чотири 
тижні, на дні. Відтак вивчити ціни 
на продукти, визначити пріоритети 
в покупках. Словом, освоїти моне-
тарну культуру.

Вчитися систематично
Це найперше правило для успіш-

ного навчання. Багато хто на відмін-
но вчиться у школі, на високі бали 
складає ЗНО, а в університеті має 
талони. Це стається, якщо ти у школі 
не звик системно вчитися. Школярі 
вміють чудово вивчити з репетито-

ром чи вчителем, коли отримують 
готову відповідь на конкретне запи-
тання, але часто не навчені мислити, 
ширше оцінювати проблему, аналі-
зувати. А для успішного навчання в 
університеті треба вміти творчо під-
ходити до розв’язання проблеми, ви-
словлювати власну думку. Ті, які не 
вміють учитися, на першій сесії де-
монструють емоції, паніку, тривогу, 
бояться, що все забули, скаржаться, 
що не можуть запам’ятовувати. Тому 
від перших днів треба вчитися сис-
тематично, багато й самостійно. 
Не панікувати, що бракує часу. І в 
кожного студента трапляється та-
кий період, що буде багато нудних 
предметів. Це треба перебороти і 
продовжувати вчитися. Попереду —                                                                                     
цікавіше. Але якщо ти остаточно 
впевнишся, що обрав не той фах — 
не катастрофа. Можна перевестися 
на іншу спеціальність або вступити 
наново.

Не для батьків, а для себе
У школі діти здебільшого вчаться 

не для  себе, а для батьків і вчителів. 
А вже в університеті це доведеть-
ся робити для себе. Хто продовжує 
думати, що його навчання потріб-
не викладачеві або мамі, то може 
проспати на першу пару (батьки ж 
не контролюють), прогуляти дру-
гу, а на третій уже не знати, про що 
йдеться. Тоді починаєш відставати в 
навчанні. Тому раджу себе контро-
лювати, ходити на пари навіть тоді, 
коли батьки не дізнаються про про-
гули. 

Якщо є страх, — побороти
Більшість першокурсників бо-

яться виступати перед загалом. За 
моїми спостереженнями, з 25-ти 
осіб у групі 18 мають такий страх. 
Він пов’язаний із попередніми не-
вдачами й заниженою самооцінкою. 
Однак треба пам’ятати, що людина 
завжди має вибір — боятися або пе-

ребороти себе й перестати боятися. 
Раджу друге. Страх мають усі, але 
ним завжди можна керувати. Тут 
імпровізація не врятує, отож, треба 
дуже добре підготуватися, вивчити 
напам’ять те, що розповідатимеш, 
написати на аркуші тези. Достатньо 
кілька разів сумлінно підготувати-
ся, наважитися на виступ — і страх 
мине. Треба пам’ятати, що якщо у 
школі однолітки тебе поважали за 
крутий телефон, то в університеті 
шанують розум та активність…

Багато читати
Викладачі задаватимуть читати 

першоджерела на 80–100, навіть 150 
сторінок. Для першокурсників часто 
це проблема, адже вони не навчені 
багато і швидко читати. У школі 
більшість звикли вдовольнятися 
скороченим варіантом літератур-
ного твору. В університеті таке не 
пройде, бо наукові статті треба чи-
тати повністю і швидко, здебільшого 
на завтра. Буває, що студент замість 
книжки використовує анотацію або 
скорочений варіант. А через це не 
може повноцінно проаналізувати 
прочитане, що позначиться на ре-
зультаті. Тому якщо досі ти не звик 
багато читати, то доведеться навчи-
тися. 

Знати свої права
Від викладача ти повинен ви-

магати лекцій, практичних занять, 
переліку запитань на опитування. 
На лекції або ж на консультації він 
зобов’язаний дати тобі весь потріб-
ний матеріал або ж викласти його у 
віртуальному навчальному середо-
вищі. Ніхто на заліку чи іспиті не має 
права вимагати від тебе того, чого ти 
не отримав під час семестру. Отож, 
користуйся своїми правами. І не жа-
лійся, що з якихось причин чогось 
не доробив (проспав, пропустив, 
мав проблеми у родині), натомість 
поцікався, як можеш допрацювати. 
Не сприймай невдачі як непоправну 
катастрофу. Пам’ятай, що викладач 
не вказує, не примушує, а допомагає 
тобі набути знань і навичок майбут-
ньої професії. Він — твій партнер. 

Ірина МАРТИН
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Кросворд
Горизонтально: 
3. Звивиста дорога в горах. 8. Метальна зброя інді-
анців Північної Америки у вигляді сокири або па-
лиці. 9. Порода кімнатних дрібношерстих собак, 
виведених в Італії. 10. Одиниця вимірювання тілес-
ного кута. 15. Особа, яка публічно виголошує про-
мову. 16. Майстер, що підстригає волосся, голить 
чоловіків; цирульник. 19. Одне з кількох пояснень 
якогось факту, події; припущення. 20. Найменша 
частка речовини, що здатна існувати самостійно, 
зберігаючи основні хімічні властивості цієї речо-
вини. 21. Норвезький полярний дослідник, який 
першим досягнув Південного полюса. 22. Найвище 
військове звання осіб командного складу. 24. Пред-
мет жіночого українського національного одягу. 
27. Український маляр, основоположник закарпат-
ської школи образотворчого мистецтва. 29. Наз-
ва студентської пісні-гімну латинською мовою. 
32. Повний успіх у бою, звитяга. 33. Розбирання 
споруд, машин, а також зняття їх з фундаменту. 
34. Піднесене ставлення людини до подій, ідеалі-
зація дійсності, мрійливість.

Вертикально:
1. Послідовник певної релігійної секти. 2. Удар-
ний музичний інструмент, різновид барабана. 
4. Службова особа,  яка бере участь у судовому 
процесі. 5. Те, що випливає з чогось; результат, 
підсумок. 6. Австрійський композитор XVIII ст., 
автор опер „Весілля Фіґаро“, „Чарівна флейта“. 7. При-
стрій для оптичного введення зображення (текстів, ма-
люнків, світлин) у пам’ять комп’ютера. 11. Вид міського 
транспорту. 12. Підвид цвітної капусти. 13. Ансамбль 
із п’ятьох виконавців. 14. Назва мистецьких виставок, 
що відбуваються кожні два роки в Італії. 16. Неотруйна 
змія родини вужів. 17. Річка, притока Ірпіня, на якій сто-
їть Фастів. 18. Ряд світильників на рівні підлоги вздовж 
сцени, що освітлюють її спереду. 23. Модна пісенька, 

мелодія. 25. Сумнівна допомога учневі, який відпові-
дає на уроці. 26. Прийнятий тип виробів, що відповідає 
певним вимогам за якістю, хімічним складом, розміром 
тощо. 28. Осушування ґрунту за допомогою системи 
труб, канав, траншей. 30. У давньогрецькій міфології 
бог мудрості, покровитель мистецтв. 31. Вираз облич-
чя, що відображає готовність до сміху; ще не сміх, але 
вже недалеко. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2

3 4 5

6 7

8 9

10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

32 33

34

Відповіді на                               
кросворд, опублікований                               

у числі 21-22
Горизонтально: 3.  Септима. 
6.  Окупант. 9.  Терор. 10.  Еполет. 
12.  Чардаш. 13.  Лотос. 14.  Ласт. 
15. Брас. 16. Конкіста. 19. Оператор. 
21.  Акваланг. 24.  Літургія. 27.  Опір. 
30.  Брем. 32.  „Ідіот“. 33.  Мантія. 
34.  Клопіт. 35.  Метан. 36.  Турбіна. 
37. Кремона.

Вертикально: 1.   Баталіст. 
2.  Гороскоп. 3. Сопка. 4. Пелетон. 
5.  Ґрати 7.  Атрибут. 8.  Трава. 
11. Термінологія. 12. Чотирикутник. 
17.  Опак. 18.  Ашуг. 19.  Осел. 
20. Орлі. 22. Воротар. 23. Нумізмат. 
25. Інстинкт. 26. Габрово. 28. „Пласт“. 
29. Місто. 31. Еліта.  

J J J
Маленький Василько дивиться, як 
тато фарбує вікно, а мама повчає ди-
тину:
— Дивися, синку, і вчися, підрос-                   
теш — татові допомагати будеш…
— А він до того часу сам не дофарбує?

J J J
Обливання холодною водою подарує вам 
вир приємних емоцій. І не важливо, 
кого ви облили.

J J J
— Алло, Оленко, де ти хотіла б побу-
вати: на морі чи в лісі?
— Ой, звичайно на морі, Степане! А 
ти що — путівки замовляєш?
— Та ні, вибираю освіжувач повітря 
для туалету…

J J J
— Ви Батьківщину любите?
— Звичайно!
— І готові віддати за неї життя?
— Вибачте, а хто ж тоді її любити 
буде?

J J J
У дитинстві я мріяла, щоб мене забрав 
прекрасний принц… Тепер, здається, і 
мій чоловік мріє, щоб мене забрав пре-
красний принц.

J J J
— Чому шар асфальту на дорозі такий 
тонкий?
— Щоб рідну землю було видно!

J J J
Дівчинка пише п’єсу. Дійові особи: принц, 
принцеса, літній чоловік 19 років.
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри механіки та автоматизації ма-
шинобудування Інституту інженерної механіки та 
транспорту Національного університету „Львів-
ська політехніка“ сердечно вітає зі 75-річчям від 
дня народження доцента кафедри, кандидата технічних наук 

Богдана Михайловича  
САВЧИНА.

Бажаємо Вам, шановний ювіляре, міцного здоров’я, довголіття, 
творчих успіхів у науково-педагогічній роботі.
З роси Вам і води!

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Колектив кафедри економіки під-
приємства та інвестицій висловлює 
співчуття доцентові кафедри Андрію 
Ростиславовичу Стояновському з 
приводу смерті

батька.

Ректорат Національного університету 
,,Львівська політехніка“ та профспіл-
ковий комітет висловлюють глибокі 
співчуття проректорові з економічних 
питань — головному бухгалтерові Ана-
толію Степановичу Морозу з приводу 
тяжкої втрати — смерті матері

Марії Олексіївни.
Коли ми втрачаємо найріднішу люди-
ну тут, на землі, ми отримуємо янгола 
на небесах, який завжди бачить нас і 
допомагає. Важко висловити словами 
Вашу скорботу, вона занадто велика. 
Нехай малою розрадою стануть для 
Вас та родини найкращі спогади і світ-
ла пам’ять про найдорожчу людину у 
світі — маму. Нехай Бог нагородить її в 
небесах за все добро, що вона твори-
ла. Вона є і залишиться у вашому серці.

Колектив служби фінансів, обліку, 
економіки та розвитку Національ-
ного університету „Львівська полі-
техніка“ висловлює щирі співчуття 
проректорові з економічних пи-
тань, головному бухгалтеру Анато-
лію Степановичу Морозу у зв’язку з 
важкою втратою — смертю

матері.
Вічна пам’ять світлій, щирій людині 
— Марії Олексіївні.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
диплом ВК №28281319, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Горбачук Ольги Омелянівни;
дипломи бакалавра ВК №28400170 та спеці-
аліста ВК №30642266, видані Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Бачинської Крістіни Петрівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Супіченка Петра Андрійовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Крамара Юрія Тарасовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Піскуна Ярослава Романовича;
студентський квиток №11341950, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Жанталай Софії Олек-
сандрівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Гладчука Юрія Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним 
лісотехнічним університетом України на ім’я 
Гадомської Світлани Володимирівни;
студентський квиток №11492160, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Вовкович Аліни Володи-
мирівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Янішевського Віталія Івановича;
студентський квиток №11324081, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Тхор Софії Костянтинівни;
студентський квиток №11341954, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Рак Дзвенислави Тарасівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Левенця Михайла Володимировича;
диплом ФВ  №791404, виданий Львівським 
політехнічним інститутом на ім’я Ткачишина 
Василя Павловича.
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Охоти Максима Олександровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Брик Анастасії Василівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шкодяка Івана Володимировича;
студентський квиток, виданий Національним 
лісотехнічним університетом України на ім’я 
Миліва Ігора Вікторовича;
студентський квиток ВК №11115155, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кострабій Оксани Рома-
нівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Брежитського Петра Юрійовича;
студентський квиток ВК №10999211, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Лавренюка Віктора Ва-
сильовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Маркса Кіри Олексійовича.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
31 серпня — „Мойсей“ (опера). 18.00.
2 вересня — „Чарівна флейта“. 18.00.
3 вересня — „Дон Паскуале“ (прем’єра). 18.00.
6 вересня — „Корсар“ (балет). 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
1 вересня — „Формули екстази“. 19.00.
2 вересня — „Благодарний Еродій“. 

19.00.
3 вересня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
6 вересня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри електричних машин та апаратів 
Національного університету „Львівська політехні-
ка“ вітає з 70-річчям завідувача кафедри, доктора 
технічних наук, професора 

Василя Івановича  
ТКАЧУКА.

Від усього серця бажаємо ювілярові міцного здоров’я та життєвої 
наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сі-
мейного щастя, злагоди та добробуту! Нехай у Ваших задумах завж-
ди буде мудрість, у службових справах — підтримка однодумців, в 
серці — добре і сонячно від людської вдячності.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
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.
На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 3,26 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 171041

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН, 
Микола ЗУБКОВ
Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці — світлина Тетяни ПАСОВИЧ.

Народний дім „Просвіта“ запрошує
Культурним осередком мистецької діяльності серед молоді Львівської політехніки є Народний дім 

„Просвіта“, роботу якого спрямовано на виховання у студентської молоді високих моральних, 
духових і культурних цінностей, активної громадянської позиції, національної свідомості та 
патріотизму, відродження національно-культурних традицій українського народу.

У Народному домі „Просвіта“ діють 14 творчих ко-
лективів, які пропагують безцінні духові скарби нашого 
народу і світової культури. За високу виконавську майс-
терність, підтримку й розвиток художнього самодіяль-
ного мистецтва 9 із них мають почесне звання народ-
ного:

• Народна хорова капела студентів „Гаудеамус“
• Народний ансамбль бандуристок „Заспів“
• Народний ансамбль танцю „Вірність“
• Народний вокальний камерний ансамбль „Аколада“
• Народний духовий оркестр
• Народний чоловічий хор „Орфей“
• Народна театр-студія „Хочу“
• Народний симфонічний оркестр
• Народний камерний оркестр „Поліфонія“
• Ансамбль естрадної пісні „Сузір’я“
• Ансамбль бального танцю „Грація“
• Шоу-балет „Аверс“
• Ансамбль народних інструментів „Первоцвіт“
• Вокальна студія „Бельканто“.

Усі колективи провадять активне творче життя. Вони 
є лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів 
і фестивалів. 

Творчі досягнення дали можливість колективам здо-
бути визнання не лише на Галичині та в Україні, а й за 
кордоном. Вони демонстрували своє мистецтво в Поль-
щі, Естонії, Литві, Вірменії, Грузії, Білорусі, Словаччи-
ні, Австрії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швейцарії, 
Великій Британії, Греції, Болгарії, Канаді, двічі в США.

Запрошуємо Вас, любі студенти, стати учасником од-
ного з колективів художньої самодіяльності Народного 
дому „Просвіта“, де Ви матимете можливість розвивати 
свої творчі здібності й активно брати участь у мистець-
кому житті університету.

Ми працюємо за адресою:

Народний дім „Просвіта“ Національного університету „Львів-
ська політехніка“ (Комбінат харчування — 26 корпус, вул. Кар-
пінського, 8, п’ятий поверх).
Телефон: 258-22-90.

'



Народний дім „Просвіта“ запрошує

Народна хорова капела студентів „Гаудеамус“

Народний ансамбль бандуристок „Заспів“


