освітній студентський тижневик
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Микола Морозов:
високі бали ЗНО — важка праця

Львівські
політехніки —
учасники гранту НАТО

6

У Студмістечку
завершується
„гаряча“ пора

13

Від 13 до 17 вересня —
XXIV Форум видавців
у Львові

7 с.
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ВАША ДУМКА

Чи знаєте Ви свого куратора?
Чи знаєте ви свого куратора? Таке просте запитання ми поставили студентам на початку навчального року, хоча досі було
відомо, що багато хто,
провчившись три–чотири
курси, так і не знають своїх кураторів. Ті здебільшого приходять на першу
зустріч зі студентами
— і на тому їхня „робота“
закінчується. А буває, що
минають роки навчання, а
зустріч студента й куратора так і не відбулася.
Зрештою, є приклади й
позитивного кураторства
— вдалося поспілкуватися зі студентами, яких
куратори згодом заохочують до наукової роботи.
У Львівській політехніці,
як і, зрештою, в інших
університетах, діє кураторство, або ж наставництво. Як не дивно, далеко
не всі студенти готові
вголос говорити, що не
знають своїх кураторів
(мовляв, ми на четвертому курсі, куратора ніколи не бачили, але нам
ще дипломну захищати
треба, то вже вибачайте…). Більшість усе-таки визнає, що куратор
потрібен, особливо в
перші тижні навчання,
коли ти входиш у великий
простір академічного
містечка й часто губишся
в ньому, коли потребуєш
пояснень, як в університеті треба готуватися до
занять, як зорганізувати
свій час, аби все встигати,
як систематично вчитися,
щоб за півроку не завалити першої сесії.
Як виявилося, куратори
здебільшого працюють
так, як це поставлено в
їхніх інститутах. Однак і
студенти повинні знати,
що вони мають право домагатися, аби їхні куратори з ними працювали.
Продовження теми — на с. 12

Руслана Мельнікова, студентка першого курсу Інституту
гуманітарних та соціальних наук:

„Знаю, до кого можу звернутися“
Я вже познайомилася зі своїм куратором Галиною Іванівною.
Вона справила на мене чудове враження, адже за ці кілька днів
вона приділила нам багато уваги, розповіла про все, що ми повинні знати, дала нам зрозуміти, що до неї можна звертатися
з будь-якою проблемою. Чого я очікую від куратора? Що він
спрямовуватиме нас на навчання. Куратор не повинен бути, як у школі класний керівник — наші стосунки мають бути більш ділові. Звісно, я не бігтиму
до нього з найменшою проблемою. Спершу намагатимуся розв’язувати її сама,
але якщо вже не зможу дати ради, то знаю, до кого звернутися.
Катерина Голубчак, асистент Інституту будівництва
архітектури і туризму Івано-Франківського університету
нафти і газу:

„Мрію сама бути куратором“
У нашому університеті кожен курс має свого куратора. Не так давно я була студенткою й мала таку кураторку, яка допомагала студентам, підтримувала, щотижня провадила кураторські години,
домовлялася з викладачем, коли з певних причин треба було щось скласти скоріше
чи пізніше.
Найважливіше в кураторстві — підтримати студента, особливо коли він має проблеми. У майбутньому теж бачу себе куратором. Часто уявляю себе в цій ролі. Хотіла
б організовувати цікаві поїздки, екскурсії, походи. Цього мені свого часу бракувало.
Оксана Даньчук і Марта Шелепетень, студенти
четвертого курсу Інституту архітектури:

„На першому курсі куратора
бракувало“
У нас не було куратора, а він найбільше потрібен на
початках, коли ти ще нічого не знаєш в університеті. Потім його підтримка доречна в поодиноких
випадках, коли, наприклад, викладач не хоче йти
на контакт… Ми ж трохи самі зорганізовувалися, трохи інформував староста.
Гадаємо, що куратор повинен розв’язувати організаційні питання — наприклад, якщо не буде пари або внесли зміни до розкладу, а студенти про це не
знають. Усі решта питань мають розв’язувати студенти самі.
Олег Зарицький, студент третього курсу Інституту
будівництва та інженерії довкілля:

„Із куратором я знайомий“
До нас куратор прийшов у другому семестрі першого курсу.
Представився й відразу наголосив, що нічого нам не вирішуватиме з навчанням. На тому наше спілкування закінчилося. Отож,
я просто знаю, хто мій куратор — і, у принципі, мене це влаштовує. Знаю, що часто інші куратори допомагають студентам
домовлятися з викладачами, але не вважаю, що це правильно. Студент повинен
сам учитися, бо нащо тоді вступати до університету?
Куратор має допомогти на першому курсі, особливо зорієнтуватися в самому
Політеху, розповісти про корпуси, де які кафедри розміщено, про можливість
відпочивати в таборах. У нас такого не було, тому про все поступово дізнаюся сам.
Міркувала й опитувала Ірина МАРТИН

ч. 26 [2986]
14 — 20 вересня 2017

NOTA BENE!

3

вручення нагород

П’ятеро студентів отримали
по 25 000 грн

7

вересня представники компанії Vodafone урочисто вручили
стипендійні сертифікати цьогорічним переможцям конкурсу
„Професіонали майбутнього“, студентам тепер уже п’ятого курсу
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки й електронної
техніки.
що представники Львівської політехніки вже четвертий рік поспіль
отримують перше місце на цьому
конкурсі.
Захід відвідали й узяли слово:
Михайло Климаш — завідувач кафедри телекомунікацій і куратор
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Іван Берневек, Ярослав Федина,
Андрій Дзюба, Семен Пущак і Назар
Лаврик отримали традиційний приз
— 125 тисяч гривень, які передбачені для витрат на навчання — курси програмування, спеціалізовані
тренінги тощо. Варто зазначити,

команди переможців, Костянтин
Воробйов — заступник генерального директора Vodafone Україна,
Іван Бервнек — капітан команди,
Дмитро Федасюк — проректор із
науково-педагогічної роботи, який
відповідає за співпрацю з ІТ-компаніями, зокрема з Vodafone Україна,
та Іван Прудиус — директор ІТРЕ.
Під час зустрічі студенти першого й четвертого курсів мали
змогу дізнатися від представників
Vodafone про нові покоління технології мобільного зв’язку — 4G і 5G, та
задати свої запитання.
Опісля відбулось урочисте підписання угод про передавання коштів і
вручення сертифікатів.
Капітан команди Іван Бервнек
ділиться пережитими враженнями:
— Наша команда доклала багато
зусиль. Проект надзвичайно цікавий, ми отримали нові знання, зокрема в галузі телекомунікацій, навчилися практично їх застосовувати.
— Перемога була очікуваною, бо
жодна команда не йде на конкурс,
аби просто взяти участь, — розповідає член команди Андрій Дзюба.
Анастасія МОЗГОВА

зустрічі

Рецепти успіху для політехніків

Ч

асто для того, щоб зробити перший крок чи продовжити йти,
потрібна мотивація чи, принаймні, знати, що є хтось, хто теж
проходив такий шлях. Колегія студентів нашого університету
організувала для політехніків із різних інститутів і курсів зустріч із
підприємцями, які щедро поділилися з молоддю власним досвідом.

Особливо багато питань у студентів було до засновниці „HR-Кав’ярня — Львівський клуб менеджерів із
персоналу“ Оксани Щур. Вона розповіла про свій шлях до успіху та
поділилася головними принципами,
які допоможуть твердіше стояти на
ногах у мінливому світі.
Найперше, Оксана наголосила:
— Нема людей, які не роблять помилок, і нема жодного бізнесу, який

був би бездоганний. Різниця між
успішними й неуспішними людьми
саме в помилках. Знаєте, що відрізняє, наприклад, Стіва Джобса і людину, яка збирає пляшки? Те, що ця
людина спробувала один раз щось
зробити, їй це не вдалося — і все,
більше вона навіть не намагалася, а
просто шукала винних у невдачі. А
такі, як Стів Джобс, навіть роблячи
мільйон помилок, знаходять мо-

тивацію мільйон один раз встати і
продовжувати йти. Так, як маленькі діти, коли вчаться ходити — не
втомлюються падати і вставати, аж
доки впевнено не підуть.
Та важливо відрізнити справу, яку
варто продовжувати, незважаючи на
помилки, і ту, що треба залишити від
самого початку.
— Знаю людей, які змушують
себе прокидатися і фактично плачучи йти на роботу, незважаючи на
те, що мають дуже високу платню
і статус. Робити щось над силу не
варто, тому найкраще — залишити це й шукати власну нішу — те,
Закінчення на 11 с. m
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конференція

Сучасні тенденції в комп’ютерній галузі

У

Львівській політехніці 5–8 вересня відбулася ХІІ Міжнародна конференція „Комп’ютерні науки та інформаційні технології“ (CSIT 2017).

| Світлина Катерини Гречин

Її організатори й
партнери — Інститут
комп’ютерних наук та
інформаційних технологій Львівської політехніки, НАН України,
факультет комп’ютерних
наук Харківського національного університету радіоелектроніки,
Технічний університет
м. Лодзь (Польща) та IEEE
MTT/ED/AP/CPMT/SSC
West Ukraine Chapter.
Конференція відбулася
під патронатом Міністерства освіти і науки України.
У конференції, яку відкрив директор ІКНІ професор Микола Медиковський і від імені ректорату
привітав проректор із науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв’язків
професор Олег Матвійків,
узяло участь понад 200 науковців з України, Австрії,
Болгарії, Ірландії, Молдови, Марокко, Німеччини,
Польщі, Румунії, Словач-

чини, Сербії, Туреччини,
Франції та Чехії. Протягом
її роботи було заслухано
106 доповідей.
Як відзначила декан
повної вищої освіти ІКНІ
професор Наталія Шаховська, цього року конференцію вперше організували в
новому форматі: відбулося
два ворк-шопи — дві підконференції. Один воркшоп був присвячений індуктивному моделюванню, який ІКНІ організував

спільно з НАН України (модератор — професор Володимир Степашко). Другий
(онлайн) був частиною Світового конґресу керування проектами, який цими
днями відбувався в Астані
(професор Сергій Бушуєв).
До слова, така форма спілкування дуже посприяла
поширенню ідей із керування проектами в Україні
та світі.
— Основні напрями
конференції, на яких зо-

середили увагу учасники
конференції — комп’ютерні науки (штучний
інтелект, керування
проектами, інтелектуальні керувальні
системи), прикладна
лінгвістика, інформаційні технології
загалом і в проектуванні зокрема, кібер-фізичні системи
тощо, — розповідає
Наталія Шаховська.
— Першого дня у нас
були пленарні засідання, наступних два
дні всі працювали у
восьми секціях (торік було
лише чотири). Особливістю
цієї конференції було те,
що всі виголошені доповіді потрапили до міжнародних баз даних, а відібрані
розширені тези доповідей
будуть надруковані як статті у відомому німецькому
журналі „Springer“. Крім
цього, теж уперше одна із
секцій працювала тільки в
онлай-режимі.
Катерина ГРЕЧИН

співпраця

Нові горизонти для політехніків

Ц

ього літа в рамках програми „Еразмус +“ до Львівської
політехніки завітала керівник курсів французької мови
Університету Дю Мен (Франція) професор Аліс Гіард.

Аліс Гіард у Франції веде підготовчі курси для студентів й аспірантів Львівської політехніки, які хочуть
навчатися в тій країні за різними навчальними програмами чи планують
наукову співпрацю з університетськими науковцями. Гостя зустрілася
з керівництвом ІКТА та кафедри ІВТ,
поділилася планами подальшої співпраці з інститутом. Політехніки з цікавістю прослухали її лекції про мову
й культуру Франції та про особливості
навчання українських студентів у високих закладах освіти Франції. Аліс
Гіард зустрілася із викладачами кафедри іноземних мов і запропонувала

їм свою допомогу щодо формування
інформаційних навчальних матеріалів
французькою мовою.
— У нас давно визріла ідея створення сайту інституту французькою
мовою, щоб мати можливість спілкуватися з французькомовним світом,
— говорить професор кафедри ІВТ
Наталія Гоц. — Нашу мрію допомогла
втілити мадам Аліс Гіард. Нині наша
сторінка розміщена на сайті Львівської політехніки. Дуже сподіваємося,
що на неї заходитимуть наші майбутні студенти, аспіранти й докторанти
з французькомовних країн. Принагідно нагадаю, що угода про співпрацю

Політехніки із французьким вишем
відкриває широкі можливості перед
кафедрами інформаційних вимірювальних технологій ІКТА (за цю ділянку роботи відповідаю я) і технології
біологічно-активних сполук, фармації
та біотехнології ІХХТ (відповідальна
— доцент Олена Федорова). Окрім
цього, до нас часто приходять представники французьких підприємств,
які працюють у Львові, з проханням
порекомендувати їм наших кращих
студентів для дальшого працевлаштування. Оскільки перед політехніками
відкриваюся нові горизонти, то раджу
студентам звернути серйознішу увагу на вивчення французької мови, бо
Франція нині відкрита для співпраці з
політехніками.
Катерина ГРЕЧИН
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фінансування науки

коротко

Стипендія імені
Амелії Ергарт — шанс для
молодих науковиць

П’ять українських університетів, серед яких — Львівська
політехніка, потрапили до
списку найкращих вишів
світу за рейтингом World
University Rankings 2018
британського видання Times
Higher Education. Перші місця
рейтингу посідають британські Оксфорд і Кембридж. КНУ
ім. Т. Шевченка розташований
у списку в категорії від 801
по 1000 місце. ЛНУ ім. І. Франка, Національний університет
„Львівська політехніка“, НТУУ
„Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського“
та ХНУ ім. В. Каразіна перебувають у категорії 1001+.
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вересня у приміщенні головного корпусу Львівської політехніки
Любов Янків-Вітковська, доцент кафедри вищої геодезії та
астрономії, провадила інформаційний семінар, присвячений
стипендії імені Амелії Ергарт.

Захід, найперше, був цікавий для
дівчат і жінок, оскільки йшлося про
можливість і шляхи отримання стипендії, у розмірі 10 000 $ США, яку
заснувала і щорічно присвячує її магістранткам або аспіранткам напрямів
авіація, аерокосмічні науки, космічна
геодезія, астрофізика тощо міжнародна організація Zonta International.
Zonta International — світова
спільнота жінок, заснована у США
1919 року з метою підтримки прав жінок і жіноцтва загалом. Клуби організації є в містах 65-ти країн світу, зокрема у Львові від 2001 року існує Зонта-клуб „Львів-Замок“, президентом
якого є Любов Янків-Вітковська. Пані
Любов відповідає також за уже згадану
стипендію імені Амелії Ергарт у Зонта-клубах України та Польщі, тому
саме вона провадила цей семінар.
Організація спеціалізується на вагомих проблемах у світі, наприклад,
обрізання дівчат у країнах Африки,
неосвіченість індійських жінок, проституція в Боснії і Герцеговині тощо.
Кошти Zonta International спрямовано на подолання цих проблем, проведення різноманітних освітніх, медичних програм, усе відбувається через
представників ООН та ЮНІСЕФ.
Амелія Ергарт — перша жінка-пілот, перша жінка, яка перелетіла Атлантичний океан. Багато її висотних

рекордів були не під силу чоловікам,
через що згодом Амелія стала кумиром
раннього фемінізму. Ергарт здійснила дві спроби навколосвітнього перельоту, друга з яких трагічно обірвала
її життя в липні 1937 року: під час
перельоту над центральною частиною Тихого океану зв’язок із екіпажем літака раптово зник. На той час
пошуково-рятувальна операція, яку
розгорнули США, була наймасштабнішою та найдорожчою за всю історію
американського флоту, адже були залучені найбільші у світі авіаносії, проте знайти тіла Амелії Ергарт і штурмана Фреда Нунана так і не вдалося.
Аби увіковічнити пам’ять жінки, яка у
ХХ столітті зробила вагомий вклад у
покращення світу й довела, що жінки
можуть не лише опановувати „чоловічі“ професії, а й перевершувати в
них сильну стать, Zonta International
створила стипендію, названу на честь
Амелії Ергард, призначену для підтримки наукової діяльності молодих
жінок.
Докладніше ознайомитися з інформацією про стипендію і вимоги
до оформлення заявки на неї можна на
сайті організації https://www.zonta.org.
Подати свою кандидатуру на участь
можна до 15 листопада 2017 року.
Анастасія МОЗГОВА

Наукова розробка молодих
науковців Інституту хімії та
хімічних технологій претендує на Премію Верховної Ради
України найталановитішим
молодим ученим у галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науковотехнічних розробок. На участь
у конкурсі надійшло 55 праць.
Серед них — дослідження „Наукові аспекти синтезу та хімічної
модифікації нових циклічних
та аліциклічних гетеросистем
на основі 1,4-хіонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів. Пошуки
практичного використання в
біологічних дослідженнях іn
sіlіco та іn vіtro“. Його автори
— докторант Святослав Половкович, науковий співробітник
Наталя Монька, асистент Андрій
Кархут.
Видавництво Львівської політехніки традиційно долучилося до XXIV Форуму видавців.
Зокрема, воно бере участь у
конкурсі на найкращу книгу
Форуму. Цьогоріч видавництво
подало на конкурс 15 книг.
8 вересня набув чинності наказ
Міністерства освіти і науки
України щодо регулювання
проведення ЗНО 2018 року.
Відповідно до наказу, кожен
зареєстрований учасник має
право скласти тести щонайбільше з чотирьох навчальних
предметів. Загалом зовнішнє
незалежне оцінювання пройде
з одинадцяти предметів (з переліку вилучено російську мову).
За матеріалами інформагенцій
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міжнародна співпраця

Львівські політехніки — учасники
гранту НАТО

Н

ещодавно директор Інституту енергетики та систем керування
Андрій Лозинський і докторант кафедри електромехатроніки
й комп’ютеризованих електромеханічних систем ІЕСК Любомир
Демків повернулися з міжнародної конференції в Австралії. Поїздка
на представницьку наукову зустріч — складник участі у гранті НАТО.

Любомир Демків свого часу закінчив Інститут прикладної математики та фундаментальних наук,
працював доцентом кафедри прикладної математики. Понад п’ять
років тому Андрій Орестович шукав молодого науковця, який мав
би глибокі математичні знання і
зайнявся б розв’язанням питання
стійкості певних систем. Професор Петро Костробій порадив Любомира Демківа, а той охоче погодився дещо змінити свій науковий
напрям.
— Для нього це було незвично,
бо математичні дослідження у нас
більш теоретичні, але Любомир
узявся надолужити те, чого йому
бракувало: не соромився ходити
на пари разом зі студентами й опановувати нові знання, виконувати
лабораторні роботи, — розповідає
Андрій Лозинський.
Під час двотижневого стажування у школі НАТО в Ковентрі (Велика
Британія), яка стосується автомобільної тематики (тепер в автомобілях широко використовуються саме
алгоритми з нечіткою логікою, найближче майбутнє, та вже й сучасне —
транспортні засоби з використанням
інтелектуальних систем), докторант
познайомився з професором Володимиром Ванцевичем (університет
Алабама, Бірмінгем, США). Після
розмови з професором отримав від
нього пропозицію долучитися до
міжнародного проекту. Він стосується використання електромеханічних
систем в автомобілях для підвищення
їхньої маневреності та безпеки. Крім
Львівської політехніки, учасники
проекту — два університети США та
один університет Великої Британії.
Любомир Демків близько року листувався з професором Ванцевичем,
обмінювалися певними матеріалами
з наукових досліджень. У кінці минулого року політехніки отримали повідомлення, що грант, який учасники

разом готували, отримав фінансування від НАТО. Його тривалість — три
роки.
— Різні завдання розділено між
різними групами дослідників, — розповідає про деталі проекту Андрій
Лозинський. — Наше — створити систему керування електромеханічним
перетворювачем, забезпечити високу
швидкодію реагування на різні зміни в процесі руху автомобіля. Ідеться
про автомобілі великої маси, які призначено для руху по різних поверхнях, по різних територіях.
Крім коштів на участь у конференціях (представлення результатів),
на закупівлю невеликого обладнання
— програмного середовища, у якому
можна моделювати рух, грант передбачає стипендії аспірантам. Наразі над завданнями проекту працює
четверо науковців Львівської політехніки.
— Досить складно було залучити аспірантів, — зізнається Андрій
Орестович. — Якщо першого року
навчання вони ще зацікавлені, то

наступного року на фірмах можуть
заробляти більше, ніж стипендія, яку
пропонує грант (близько 300 євро).
Але керівник творчої групи Любомир Демків сподівається, що згодом
долучиться ще кілька молодих науковців.
Учасники гранту мають звітувати спочатку щопівроку, потім буде
щорічний звіт. Зокрема, наступну
таку рейтингову конференцію
заплановано у Швеції. На конференції у Рокгемптоні (Квінсленд)
дві секції працювали в галузі транспортних засобів: одна стосувалася колісних транспортних засобів,
друга залізничного транспорту.
У підсекціях колісних ТЗ зокрема
обговорювали динаміку самих ТЗ,
створення безпілотних систем, автономні системи руху ТЗ, системи
керування. Було багато доповідей
щодо електромобілів. Зараз це
один із трендів. Як пояснив професор Ванцевич: механіки тепер
мусять також звертати увагу на ті
процеси, які відбуваються в електричній частині (а Львівська політехніка, власне, і готує електромеханіків).
Доповідь Любомира Демківа стосувалася старту, тобто початку руху
системи. Доповідач аналізував вплив
електроприводу на динаміку руху на
різних поверхнях.
Кінцевий етап гранту — із використанням лабораторного обладнання партнерів зі США буде проведено
експериментальне дослідження. Випробовувати розробку в Університет
Алабама поїдуть аспіранти. У кінці
має бути зреалізовано стенд, який
віртуально відображатиме приводи
трьох коліс і реально привід одного з
коліс. Із його допомогою випробують
реакцію системи при зміні умов руху.
Андрій Орестович переконаний,
що це дослідження не ляже „в шухляду“. Американські партнери спрямовані на комерціалізацію результатів,
а отже, статтями не відробишся. Результати передають і грантодавцеві,
який вирішує, що далі робити, — залежно від того, наскільки отримані
результати відповідатимуть його
очікуванням.
Тетяна ПАСОВИЧ
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Через терни до двох 200-балових
результатів ЗНО
ьогоріч Політехніка прийняла величезну кількість обдарованих
вступників. Проте у списку новоспечених першокурсників є
той, хто заслуговує на особливу увагу — це Микола Морозов,
студент Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
Юнак увійшов до дев’ятки цьогорічних українських випускників та
п’ятірки випускників Львівщини, які склали два предмети ЗНО на
200 балів. Хлопець навчався у Львівському фізико-математичному
ліцеї, до складання ЗНО готувався самостійно, без допомоги
репетиторів. Такі високі бали отримав із математики й англійської
мови.

Микола обрав спеціальність „Інженерія програмного забезпечення“. Незважаючи на те, що з такими
результатами можна було вступити
до будь-якого українського вишу,
він залишився вірним своїй дитячій
мрії — стати програмістом, і обрав
Львівську політехніку.
— Як і всіх дітей, мене цікавили
комп’ютерні ігри та розроблювання
їх, але я розумів, що для цього потрібна велика талановита команда, тому зосереджувався на чомусь
простішому: алгоритмах опрацювання даних, створенні прототипів математиків у багатовимірному
просторі. Щодо останнього я навіть
консультувався зі своїм учителем
математики. Над усім цим я почав
працювати від чотирнадцяти років.
Дуже хочу вивчити німецьку мову і
здобути потрібні знання, щоб отримати можливість працювати за
кордоном або й створити там свою
компанію, — розповідає Микола.
Любов до навчання хлопцеві
прищепили батьки: батько вчився
дуже добре, а мама взагалі була золотою медалісткою. Проте студент
зізнається, що такі хороші результати ЗНО — важка праця:
— У нашому ліцеї нахил зроблено, відповідно до назви, на фізику й
математику. Учителі цих предметів
усіляко намагалися нам допомагати в підготовці, а інші дисципліни,
зокрема англійську, яку я склав на
200 балів, доводилося „тягнути“
самотужки. Але навчатися, дізнаватися щось нове я люблю, до того
ж економічне становище нашої
країни закликає здобувати знання і
відкривати для себе нові горизонти.
У школі я був, так би мовити, „цапом-відбувайлом“: деякі предмети
природно мені дуже добре давали-

ся, відповідно, на такому ж рівні я
старався вивчати й інші, обов’язково виконував усі домашні завдання, чемно ходив на олімпіади, на
які мене відсилали вчителі. Багато
моїх однокласників прогулювали
уроки, приходили неготовими, а я
так не міг — мені вчителі просто не
дозволили б так зробити. Звичайно,
цей шлях не був легким, бо приблизно від восьмирічного віку почалося
моє знайомство з несправедливістю: бувало, олімпіадні завдання
знаходили „таємний вихід“ і завчасу
потрапляли до рук усіляких „привілейованих“ учнів. Унаслідок цього
моя багатомісячна праця, замість
якої можна було б гуляти з друзями,
а не сидіти за підручниками, ішла
нанівець.
Починати готуватися до ЗНО
Микола радить хоча б за рік до
складання, час на студіювання всіх
предметів — ділити рівномірно —
причину пояснює на прикладі власного досвіду:
— У знаннях із фізики я був упевнений, бо ходив на різні олімпіади,
а за англійську переживав, тому
присвячував їй більше часу. Як наслідок: з англійської отримав 200
балів, а з фізики — 193. Звісно, це
хороший результат, але знаю, що
могло бути й краще.
Було очікувано, що найбільше
хобі Миколи — програмування.
Окрім цього, юнак любить читати
енциклопедії, подорожувати, цікавиться спортом, захоплюється настільним тенісом, зокрема відвідує
різні львівські заклади, у яких такі ж
любителі, як і він, можуть пограти
у своє задоволення. Хлопець обожнює наукову фантастику, творчість
Айзека Азімова та інших авторів,
спеціалізованих на цій тематиці,
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каже, що саме вона дала йому поштовх до бажання пізнавати нове.
Свого першого дня в університеті Микола ділиться враженнями про
Політехніку:
— Оскільки я часто брав участь в
олімпіадах, які відбувались у стінах
університетів, то можу сказати, що
порівнянно з іншими вишами Політехніка мені подобається своєю
організованістю — немає біганини,
усе проконтрольовано, викладачі
всіляко допомагають учням і їхнім
батькам.
Про свого однокласника, а тепер
уже й одногрупника „Аудиторії“
розповів хороший друг і, за цікавим
збігом, однофамільник Миколи —
Володимир Морозов:
— Микола дуже розумний хлопчина. Він зовсім не відповідає стереотипові про те, що розумні хлопці обов’язково нудні: навпаки, він
веселий, має почуття гумору, знає
багато жартів, захоплюється аніме — багато чим цікавиться, окрім
навчання. Із ним завжди можна порадитися, бо він знає все (сміється), а
якщо й не все, то дуже багато, тому з
ним цікаво. Він простий хлопець —
склавши два ЗНО на 200 балів, міг
би зазнатися, але нічого подібного:
яким був, таким і залишився — хороший, скромний. Я радий, що Микола
є моїм другом. Ми познайомилися в
десятому класі, коли я перевівся до
ліцею.
Анастасія МОЗГОВА

8

СТУДІЇ

ч. 26 [2986]
14 — 20 вересня 2017

висока школа

Серце української науки в Європі
1239 км від Львова, реєстрація та перевірка документів, 5 годин
у дорозі літаком — і ми в Мюнхені, столиці Баварії. Наш літак
приземляється об 11 за місцевим часом в аеропорту Франца
Йозефа Штрауса. Проходимо паспортний контроль, сідаємо
в міський потяг і прямуємо до міста. Хоча в Мюнхені є на що
подивитися, мета нашої подорожі зовсім не туристична. Ми їдемо
до Українського Вільного Університету — єдиного українського
університету за кордоном.

Славний, але мало відомий українцям сьогодні, Український Вільний Університет (УВУ) — перший
і, водночас, останній із українських
вищих навчальних закладів, що були
створені в Європі у ХХ столітті. Заснований із ініціативи Союзу українських журналістів і письменників,
Товариства прихильників освіти та
Українського соціологічного інституту, університет розпочав свою
роботу 1921 року у Відні. Через те,
що столиця Австрії перестала бути
центром української еміграції, УВУ
влітку того ж року переїхав до Праги, де почав співпрацювати з Карловим університетом. У столиці Чехії
тоді нараховувалося близько 5000
української молоді. Традиційно університет складався
з двох факультетів: філософського та правничого, а
керував ним сенат. У Празі
Рада університету висловила бажання відкрити природничий факультет, але проти
виступили чеські чиновники.
Тому філософський було поділено на відділи історичнофілософських і природничих
наук, а правничий факультет
перейменували на факультет юридичних і соціальних
наук. Окрім українців, там
навчалися німці, латиші, росіяни, румуни, євреї, угорці,

білоруси й поляки. 1945 року УВУ
залишився працювати в Празі,
до початку радянської окупації,
й лише частина професорського
складу вирішила переїхати до
Баварії. Початково університет
планували відродити в Аугсбурзі, та зважаючи на те, що в Мюнхені зібралася більшість українських науковців, його відновили
у столиці Баварії.
Сьогодні Український Вільний Університет — серце української науки в Європі. У його
складі працює три факультети: україністики, філософський і факультет
державних та економічних наук. На
них готують магістрів і докторів,
право на присвоєння наукових ступенів яких університет отримав від
Баварського Міністерства освіти ще
1950 року. Унікальними є бібліотека
та архів УВУ, з матеріалами, що часто не доступні в Україні. До послуг
і студентська кімната з вільним доступом до комп’ютерів, принтера та
ксерокса, де студенти мають змогу
навчатися та працювати над своїми
проектами. А ще там можна просто
попити чаю та кави на перерві. До
речі, прийти на заняття з горнятком
запашного напою — цілком нор-

мально. Від більшості українських
університетів УВУ відрізняється й
вільним полем для дискусій: кожен
має право на власну думку, підтримку різних теорій і наукових позицій.
Навчають в університеті українською
мовою, хоча німецько- й англійськомовні курси також є, але особливість
полягає в поєднанні української
мови з іноземною термінологією:
англійською, німецькою, французькою тощо. Вражає, коли німецькі,
австрійські, чеські й американські
професори провадять заняття українською мовою, і далеко не всі з них
українці за походженням. Знання
української мови поруч із базовим
знанням німецької або англійської
— основна вимога вступу до УВУ.
Український Вільний Університет
— не закритий український простір:
він має міжнародну співпрацю як із
європейськими, так і з українськими
науковими центрами. Спільно провадить наукові конференції з Університетом Людвіга-Максиміліана
(ЛМУ), серед останніх — Міжнародний семінар до 160-річчя від дня
народження І. Франка, який відбувся
у травні в головному корпусі ЛМУ.
Університет підтримує українські
культурно-мистецькі заходи в Мюнхені, наприклад, концерт класичної
музики в Німфенбурзькому палаці у
квітні цього року. Університет ініціював конференцію „Східна політика
Німеччини у Новій Європі“, де взяли
участь європейські політики, політологи й історики. Запрошує професорів із українських, європейських
й американських університетів,
організовує презентації наукових
монографій, зустрічі з науковцями, письменниками та
політиками.
Відсвяткувавши минулоріч своє 95-річчя в королівській залі готелю
BayerischerHall, УВУ впевнено рухається до свого
100-ліття. Поєднуючи здобутки української та зарубіжної науки, УВУ залишається основним українським
науковим центром у Європі,
двері якого завжди відчинено
для студентів і науковців.
Артем КОКОШ,
студент-докторант УВУ
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люди університету

До ювілею професора

З

автра у Львівській політехніці розпочне свою роботу семінар
„Сталий розвиток — погляд у майбутнє“, приурочений до
60-річчя знаного науковця та громадського діяча, заслуженого
діяча науки і техніки України, завідувача кафедри екології та
збалансованого природокористування Інституту сталого розвитку
ім. В. Чорновола, професора Мирослава Мальованого.

До свого ювілею Мирослав Степанович підійшов із чималими здобутками. У Політехніці захистив
кандидатську та докторську дисертації, сказавши своє вагоме слово в науці, зокрема у площині відновлення
та збереження природних ресурсів
України та дослідженні природоохоронних технологій із використанням
систем із природними сорбентами.
За результатами роботи опублікував
понад 600 наукових праць, виступив
на понад 160 міжнародних наукових
конференціях, опублікував 8 підручників і 5 монографій, розробив та зареєстрував 28 патентів тощо. Його
наукові праці, зокрема в галузі екології та екологічної безпеки, отримали міжнародне визнання.
— Мирославе Степановичу, Ви розпочали свою трудову діяльність у Всесоюзному науково-дослідному інституті сірчаної промисловості, згодом
очолили Дочірнє підприємство ВАТ
„Інститут гірничохімічної промисловості“. Чому вирішили працювати
у Політехніці?
— Мені було дуже почесно повернутися в Політехніку, яку свого часу
закінчив, отримав знання і визнання. До того ж, хотілося передати молоді отримані на практичній роботі
навички та знання. Зрештою, це дозволило продовжити наукову працю
в колі визнаних фахівців і науковців
університету.
— Окрім основної (керівної, викладацької, наукової) роботи маєте чимало навантажень як головний редактор
журналу „Environmental Problems“,
член редколегій ряду міжнародних та
українських наукових фахових журналів, Вісника Львівської політехніки.
Де черпаєте силу й натхнення, щоб
скрізь і всюди встигати, завжди бути
в тонусі?
— Це, мабуть, і добра, і погана
риса, бо кожна людина повинна вміти відпочивати. У мене, на жаль, це
вміння розвинуте недостатньо. Про
таких кажуть, що вони — трудоголіки (трошки „хворі“). Я належу до

ші дослідження, напрями наукової
та навчальної роботи тощо.
— Діти продовжили Ваші наукові
захоплення?
— Дочка працює в суміжній галузі. Син захистив кандидатську
дисертацію й нині працює в одній із
знаних швецьких проектних фірм.
Оскільки до його послуг — новітні
технології, то іноді з ним консультуюся, адже досліджуємо одну галузь.

Слово про колегу

них, тому найбільше задоволення
отримую, коли бачу результати своєї
роботи — це потужний стимул.
— Чи задоволені співпрацею з містом і областю?
— І так, і ні. Зазвичай, до наших
думок дослуховуються, час від часу
пропонують госпдоговірні наукові
роботи. Та, на жаль, коли доходить
до впровадження розробок, то тут
до чистої науки й соціальних потреб населення підмішують ще й
політику. Це часто зводить нанівець
нашу копітку роботу: під час різних
політичних перипетій наша робота
десь „зависає“, пропадає і не скоро
її реалізовують. Це мене засмучує,
адже місто й область мають багато
екологічних проблем і працювати
над ними певною мірою — честь, бо
знаєш, що працюєш для рідних теренів.
— Що очікуєте від завтрашнього
семінару?
— Ідея його проведення належить директорові нашого інституту
Олександрові Морозу, адже один зі
складників щастя науковців — спілкування й обмін досвідом. У ньому
візьмуть участь українські й польські
наковці. Обговорюватимемо наші
перспективи в галузі екологічного
складника сталого розвитку, подаль-

Доцент кафедри екології та
збалансованого природокористування Інституту сталого розвитку
ім. В. Чорновола Олена Попович:
Ми щиро вітаємо нашого ювіляра з
державною нагородою — отриманням звання заслуженого діяча науки
і техніки. Далеко за межами України славиться його наукова школа.
До речі, саме під його орудою наші
студенти беруть участь у міжнародних грантах, проходять стажування за кордоном, виконують спільні
комплексні наукові роботи, адже
Мирослав Степанович має добрі наукові контакти з науковцями Швеції,
Польщі, Болгарії, Австралії.
Інженер кафедри Віра Слюсар:
Мирослав Степанович був моїм науковим керівником. Він вміло скеровував мене в потрібне русло, завжди
допомагав у скрутних ситуаціях, навіть його присутність під час захисту
вселяла впевненість і спокій. Нині
мені приємно працювати в його команді.
Завідувач кафедри аналітичної
хімії ІХХТ професор Йосип Ятчишин: Мирослава Мальованого знаю
давно, адже він у нас захищав докторську дисертацію відразу із двох
спеціальностей: процеси й апарати
та технологія неорганічних речовин. Коли очолив кафедру, доклав
багато зусиль, щоб вона вийшла на
міжнародні зв’язки. Дуже відповідальний, тому, коли утворився Інститут хімії та хімічних технологій, який я очолив, взяв його своїм
першим заступником. Це добрий
керівник і організатор, активний
учасник усіх заходів, що стосуються
поліпшення екологічної ситуації в
області і місті.
Катерина ГРЕЧИН
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з історії політехніки

наш календар

Під крилом нової влади

16 вересня — День винахідника і раціоналізатора.
17 вересня — День батька.
17 вересня — День працівників лісу.

У вишах насаджували
комуністичну ідеологію

тої події комуністів на факультетах
було в середньому до 15%). 95% усіх
студентів Політехніки були комсоУ повоєнні роки виховна ро- мольцями, оскільки до комсомолу
бота зі студентами мала глибоко втягували примусово.
ідеологічний зміст, її називали
Доречно наголосити, що украполітико-виховною. До прикладу, їнська національна ідея завжди
основними темами політзанять для витала у стінах Політехніки. Вона
студентів були: „Ленін і Сталін — формувалася ще у міжвоєнний пеорганізатори Великої Жовтневої ріод 1918–1939 рр. у протистоянреволюції“, „Посилимо боротьбу ні ополяченню та окатоличенню
проти буржуазно-націоналістич- українців. Найрадикальніші форної школи Грушевського і його ми цієї боротьби демонструвала
послідовників“. У наукових дослі- Організація українських націодженнях домінувала єдина марк- налістів (ОУН). Після приходу
1939 р. на Західну
Україну радянської влади ОУН,
як і Українська
греко-католицька
церква (УГКЦ),
стали її головними ворогами. Так
зіштовхнулися дві
ідеології — комуністична й національно-демократична.
Опір студентів
проявлявся ігноруванням ідеологічно заангажованих лекцій з основ
SSПолітнавчання у Львівському політехнічному інституті
марксизму-ленінізму. Найвідважсистсько-ленінська методологія. ніші вступали у відкриті дискусії.
Викладання курсу марксизму-леСтудентів змушували під час зинінізму (4 години щотижня) стало мових канікул готувати реферати на
обов’язковим, як і військова підго- теми: „Буржуазні націоналісти на
товка (чотири роки по чотири годи- службі імперіалістів“, „Ватикан —
ни на тиждень).
оплот міжнародної реакції“ тощо й
У вишах створили партійні осе- виступати з ними перед односельредки комуністів і комсомольців. цями. На підтвердження проведеДіяльність інших партій було забо- ної роботи вимагали довідку за підронено. До штату інститутів додали писом місцевого комуніста. Однак
оплачувану одиницю — секретаря реакція, зазвичай, була зворотною
партбюро, який відповідав за іде- — студенти агітували проти колекологічну роботу, яка особливо по- тивізації. Єдиним легальним засосилилася після вбивства 24 жовт- бом прояву своєї національної ідення 1949 р. Я. Галана (радянський тичності були концерти й вечори,
письменник-памфлетист, член присвячені пам’яті Тараса ШевченКПЗУ, який виступав проти УГКЦ ка, які згодом скасували, замінивши
та українського націоналістичного вікторинами й танцями.
підпілля). На нафтовому факультеті, до прикладу, членство в КП(б)У
Богдан ЛЕВИК,
зросло до 97% усіх студентів (до
доцент кафедри історії,
музеєзнавства та
культурної спадщини,
Закінчення. Початок у числах 23-24, 25
доктор історичних наук

Пам’ятні дати
14.09.1845 — народився Iван Бiлик
(Рудченко), український письменник
i етнограф.
15.09.1804 — народився Михайло
Максимович, український етнограф,
історик i лiтературознавець.
15.09.1907 — помер Iван Тобiлевич
(Карпенко-Карий), видатний український драматург, один iз зачинателiв українського реалістичного
театру.
15.09.1877 — народилася Олена Кульчицька, видатна українська художниця.
16.09.1914 — 2500 січових стрільців
Українського легіону у складі австро-угорської армії присягнули
на вірність боротьбі за визволення
України.
17.09.1853 — народився Михайло
Павлик, український письменник,
публіцист, громадський діяч.
17.09.1864 — народився Михайло Коцюбинський, видатний український
письменник.
17.09.1939 — радянські війська вступили на територію Західної України
за пактом Молотова-Ріббентропа.
18.09.1841 — народився Михайло
Драгоманов, український історик,
етнограф i публіцист.
18.09.1875 — помер Олександр Афанасьєв-Чужбинський, український
поет-романтик.
18.09.1929 — народилася Алла Горська, українська художниця i діячка
правозахисного руху 60-х років в
Україні.
18.09.1956 — помер Іларіон Свенцицький, український філолог і
мистецтвознавець, який створив у
Львові Національний музей.
19.09.1841 — народився Анатоль
Вахнянин, український композитор
i письменник.
19.09.1953 — помер Климент Квітка,
український фольклорист i музикознавець, чоловік Лесі Українки.
20.09.1891 — народився Павло Филипович, український письменник-неокласик.
20.09.1929 — народився Iван Свiтличний, український поет i правозахисник.
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зустрічі

коротко

Рецепти успіху для
політехніків
m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлини Наталії Павлишин

чого ще ніхто не робить, а ваше серце лежить саме там. Тим більше, що
зараз особливий час, коли навіть не
маючи досвіду, але володіючи унікальними, специфічними знаннями, можна стати дуже успішними й
цінними працівниками. Тому треба жити за принципом — „Минуле
для досвіду, теперішнє для дій, а
майбутнє для цілей“, — зазначила
Оксана Щур.
Ще однин рецепт від гості
Політехніки полягав у тому,
щоб цінувати людей, які вірять
у ваші ідеї. Бо саме вони завжди
будуть поруч. А ті, хто прийде
потім, приходять на ваш успіх. Та
найважливіше — вірити в себе.
І ще треба пам’ятати, що різні
люди приходитимуть і йтимуть із
вашого життя через різні причини,
тому варто навчитися з ними
розходитися так, щоб, зустрівши,
можна було потиснути руку чи мати
про що поговорити за кавою.
— Доки вчитеся в університеті, маєте унікальні можливості ви-
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пробовувати свої сили в різних напрямах. Особливо сприятлива для
цього практика волонтерства. Бо
це можливість безоплатно побувати на дуже крутих подіях і здобути
дуже цінний досвід, — додала гостя
заходу.
Не менш цікавими думками поділився засновник коворкінгового
центру OKFactory Олександр Кальонов.
Він порадив студентам старатися робити те, що більше подобається і краще виходить. Здобувати
досвід у різних країнах світу, а потім
реалізовувати його вдома. Оскільки,
як переконаний Олександр, в Україні є багато можливостей. Він це теж
практикує, повернувшись додому
після тринадцяти років навчання
та успішної праці в Італії.
— Головне — перший крок.
Менше сумнівайтеся, а більше пробуйте свої сили в різних галузях.
Не обов’язково йти лише в одному
напрямі. І не треба боятися конкуренції. У всьому не можна бути кращими, але це стимулює до розвитку
і зростання. І пам’ятайте, що перешкоди трапляються щодня. Та вони
не можуть заважати досягати цілей,
— наголосив Олександр.
Наталія ПАВЛИШИН

10 вересня вшановували
пам’ять останнього Головного
командира УПА Василя Кука.
Із цієї нагоди на батьківщині
командира, у селі Красне
Буського району, відбулись
заходи із вшанування пам’яті. До
останнього подиху Василь Кук вів
активну громадську діяльність,
спрямовану на відновлення
історичної справедливості. Серце
Василя Кука перестало битися
вранці 9 вересня 2007. За його
заповітом останнього Головного
Командира УПА було поховано
в рідному селі Красне. А за три
роки, 12 вересня, тут урочисто
відкрили пам’ятник Василеві Куку.
У Центрі міської історії
Центральної та Східної
Європи 6 вересня відкрилася
мистецька виставка „(не)
означені“. Картини для цієї
виставки створювали на
основі фотографій із кадрами
погромів, які відбувались у
1930-40-х роках у різних містах
України. Виставка „(не)означені“
складається з трьох серій робіт
київського художника Нікіти
Кадана: „Хроніки“, „Погром“
та „Національний ландшафт“.
Особливістю проекту є поєднання
мистецького та дослідницького
складника. Тексти для виставки
написав 21 науковець, історик,
філософ, антрополог та письменник із України, США, Нідерландів,
Польщі, Німеччини, Австрії та
Великої Британії. Кілька з цих
текстів доступні онлайн. Виставка
триватиме до 26 листопада. Вхід
вільний.
Фільм „Іній“ про війну на Донбасі
висунули на здобуття „Оскара“.
Картина є драмою режисера
Шарунас Бартас. Розповідає
історію литовця, який доправляє
на Донбас гуманітарну допомогу
для українських військових. У
фільмі зіграла відома французька
акторка й екс-подруга
голлівудського актора Джонні
Деппа Ванесса Параді. У створенні
стрічки брали участь українські
кінокомпанії „Інсайт Медіа“
й „Папа Фільм“ за підтримки
Державної агенції України з
питань кіно та Литовського
кіноцентру. В українському
прокаті „Іній“ з’явиться 5 жовтня.
За матеріалами інформагенцій
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просто про складне

Хто такий куратор?

С

ьогодні йтиметься про кураторів і кураторство, або, як це офіційно
називається, наставництво в академічній групі, про те, які обов’язки
має куратор і що робити, коли він їх не виконує.

Спрямовує
студента
Перше й найпростіше пояснення того, хто
такий куратор — це викладач, який частково виконує функції, як у школі
класний керівник. Однак
куратор від класного керівника суттєво відрізняється. Насамперед тим,
що перед ним здебільшого вже не інфантильні
діти, а дорослі люди, які
знають, чого прийшли до
університету (принаймні
так повинно бути). Отож,
мотивація студента відрізняється від мотивації школяра, тому куратор — це
не той, хто повчає, напоумлює, настановляє, а той,
хто спрямовує студента,
пояснює незрозумілі речі,
допомагає щось з’ясувати,
радить, куди студентові
звернутися з тих чи інших
питань.

Допомагає в перші
тижні
Відразу після урочистої посвяти у студенти в
інститутах провадять зустрічі з першокурсниками
і знайомлять їх із кураторами та старостами груп
(останніх призначають дирекції інститутів). Із цими
двома особами відтепер
кожен першокурсник має
співпрацювати й за потреби звертатися до них.
Куратор повинен ознайомити свою групу з розкладом занять, розповісти,
як його „читати“, що таке
навчання за чисельником і знаменником тощо.
Також куратори розповідають про різноманіття
навчально-лабораторних

корпусів, яких у Політехніці аж 32! Пояснюють, як
не розгубитися в них, як за
перерву встигнути перейти з одного корпусу до іншого. Тому в перші тижні
навчання куратор потрібний, і ті групи студентів, із
якими куратори таки працюють, значно швидше й
легше адаптовуються до
університетських вимог.

Куратором бути
не змушують
Функції куратора викладач виконує на громадських засадах, у багатьох
інститутах — добровільно.
— Наприкінці серпня,
коли вже є списки груп, на
засіданні кафедри завідувач пропонує викладачам
кураторство. Примушувати когось до цього — не
вихід, бо якщо людина
не хоче, то результату
не буде (тоді у грудні виявиться, що студенти не
знатимуть, хто їхній куратор). Скажімо, я був куратором двох груп, а цього
року взяв ще третю, бо
мені це цікаво, — розповідає Юрій Малиновський,
заступник директора з організаційно-виховної роботи ІНЕМ, де є приклад
позитивного кураторства.
Отож, в ідеалі кураторами стають добровільно.
Оплату за це не отримують. Але, відповідно до
Положення про кураторство, коли відбувається
рейтингування викладача, то за кураторство він
отримує додатково 100
балів.
Куратори повинні
знати, що їхня робота потребує систематичності

і її треба виконувати чотири-п’ять років. Якщо з
певних причин куратор
не може виконувати свою
роботу, то ці функції переймає інший.

Знає все про
студента
Від куратора значною
мірою залежить дисциплінованість студентів. Це не
означає, що він повинен
давати своїм підопічним
указівки щодо навчання, відвідування тощо.
Але якщо куратор зуміє з
перших днів зорганізувати студентів, зосередити
їхню увагу на важливих
речах, допоможе й підтримає там, де вчорашній
школяр цього потребує,
то студент швидко адаптується до нових умов і
вимог.
Щороку відділ молодіжної політики пропонує кураторам план заходів, які вони провадять
зі студентами. Куратор
розповідає студентам, де
вони можуть реалізувати
свої таланти у спорті та
художній творчості. Саме
він згодом складає характеристику на місце роботи чи стажування, готує
листи до військкомату,
повідомлення, інформацію про студента. Куратор
разом зі старостою найбільше знають студента
— як він поводиться, які
проблеми має тощо.
До куратора треба
звертатися, коли виникають проблеми, які важко
розв’язати самотужки. Це
може стосуватися як навчального процесу, так і
проживання у гуртожитку,
фінансових чи особистих

проблем. Куратор — це
та людина, яка знає, куди
звернутися з конкретною
проблемою. Він повинен
знати свою групу, мати
контакти з батьками і за
потреби повідомляти їм,
коли виникають проблеми з навчанням, цікавитися житлово-побутовими умовами студента.
Якщо студент мешкає в
гуртожитку, то куратор
дбає про їхнє поліпшення
або ж попереджує про переселення в гірші умови за
порушення дисципліни чи
неуспішність.
— Нещодавно в моїй
групі був випадок, коли
студент закохався й вирішив перевестися на заочну форму, переїхати до
іншого міста. Ми багато з
ним про це говорили, розглянули ситуацію зусібіч. І
вдалося переконати хлопця, що це все можна вирішити по-іншому, продовжуючи вчитися, — розповідає Юрій Малиновський.

Замість післяслова:
змусь свого
куратора
працювати!
Як знайти куратора,
коли потребуєш його допомоги? Звернися до старости, який надасть його
контакти. Якщо ти вчишся
вже тривалий час і досі не
знаєш, хто твій куратор, то
звернися до дирекції свого
інституту або до заступника директора з виховної
роботи. Знаєш куратора
на вигляд, але він не працює з групою? Теж звернися до керівництва свого
інституту. Куратора треба
змусити працювати. Часто
трапляється таке, що на
прохання студентів куратором стає інша людина.
Ірина МАРТИН

ч. 26 [2986]
14 — 20 вересня 2017

СТУДМІСТЕЧКО

13

гуртожитське життя

Виселення, поселення і ремонти

У

Студмістечку Львівської політехніки, незалежно від погоди
за вікном, половина серпня й перший тиждень вересня
завжди найгарячіші. Тут поселяють, перепоселяють студентів.
Тож після активної вступної кампанії першокурсникам
треба пройти ще один серйозний етап — потрапити до
гуртожитку. Яким цьогоріч було поселення, де покращили
умови проживання і за чим треба пильнувати, щоб залишитися
в гуртожитку, розповів директор Студмістечка Львівської
політехніки Ігор Гельжинський.

— Чим особливе було цьогорічне
поселення?
— Передовсім, поселення проходило відповідно до нового положення, яке передбачає, що надаємо
місця всім першокурсникам, які
подали заяви на проживання, окрім тих, які мешкають у межах п’ятдесятикілометрової зони довкола
Львова. Загалом місця в наших
гуртожитках отримали 1957 нових
студентів. Більшість — першокурсники й лише 150 тих, хто вступив
до нашого університету після коледжів на другий-третій курси.
— Чи вистачило всім місць?
— Після виселення випускників у нас було майже півтори тисячі місць. А ще триста наших студентів ми поселили в гуртожитки
інших вишів, із якими уклали угоди, — Кооперативний та Автодорожній коледжі, Лісотехнічний
університет, Академія управління персоналом у Брюховичах та
Аграрний університет у Дублянах. А решта місць отримали завдяки рейтинговій системі. Раніше
ми не перепоселяли тих, хто мав
академзаборгованості за дві сесії,
а тепер нове положення передбачає, що студентів із найнижчими
рейтингами позбавляють права
продовжувати проживання в гуртожитках. Зрештою, виходить
практично те саме. Звичайно,
цих студентів ми не залишаємо
на вулиці, а пропонуємо їм місця
в гуртожитках інших навчальних
закладів. Щоправда, це не надто їм
подобається.
— Чи є різниця в поведінці студентів із різних регіонів?
— Цього року значно менше
студентів зі сходу та півдня, порівняно з минулими двома роками. Ми практикуємо поселяти всіх

студентів упереміш, не відокремлюючи за регіонами чи курсами,
щоб налагоджувати між ними кращу комунікацію. Якоїсь різниці в
поведінці студентів, незважаючи
звідки вони, нема. Нам доводилося виселяти спудеїв із різних регіонів. Так цього року за рішенням
Комісії з профілактики правопорушень Судмістечка не переселили 95 осіб, бо вони набрали понад
25 штрафних балів. Така практика
в нас діє вже кілка років. Пригадуєте, раніше студенти-штрафники могли відпрацювати ці бали,
долучаючись до різних робіт. Із
минулого року ми відмінили таку
практику, бо, проаналізувавши
подальшу поведінку порушників,
побачили, що це ніяк не впливало.
Вони знали, що проштрафляться,
то відпрацюють і все залишалося, як і було. Тож ми встановили
критичну межу — 25 балів, вище
за які — це втрата можливості перепоселення наступного навчального року, 35 балів — автоматичне
виселення з гуртожитку, а 50 —
відрахування з університету, щоправда, таких випадків мало. Та це
дуже серйозні порушення порядку, серед яких лідирує пиятика в
гуртожитку. Та вже навіть тепер,
хоч навчальний рік лише розпочався, готуємо подання на відрахування. Боремося і з курцями.
За куріння в кімнаті чи коридорі
— 10 штрафних балів. Зважте,
що три сигарети — і виселення з
гуртожитку.
— А чи є якісь штрафні санкції
для тих, хто не любить прибирати?
— Найчастіші порушення — це
саме незадовільний санітарний
стан. За неприбрані блоки, кімнати, санвузли наші мешканці зразу
отримують 15 штрафних балів,
хоча буває, що стан настільки жах-

ливий, що одразу штрафуємо на
25 балів. Іноді буває, що в одному
блоці живуть дуже різні студенти
— одні намагаються підтримувати порядок, а інші аж ніяк цього
не хочуть і дійти до якогось консенсусу не вдається. Тому завжди
наголошуємо, що якщо є такі ситуації, то найкраще заздалегідь про
це говорити. Ми завжди реагуємо
на це. Можемо переселяти в інші
кімнати. А якщо студент не реагує
ніяк, то значить його влаштовують такі умови проживання. Крім
цього, ми не просто ставимо бали
й усе, а викликаємо студентів цілим блоком на засідання комісії, і
вони мають можливість пояснити
ситуацію. Зрештою, їм все одно
доведеться залишити кімнати чистими, тож від прибирання ніде не
дінуться.
— Де за літо встигли зробити
ремонти?
— Капітальний ремонт
гуртожитку № 1 уже, можна
сказати, завершено. У поремонтованих кімнатах замінено вікна
та двері. Єдине, що там, де раніше
був санаторій-профілакторій, ще
замінюватимемо вікна.
Також закінчуємо ремонт
коридорів і місць загального
користування в гуртожитку № 5. У
гуртожитку № 14 за місяць-півтора відремонтуємо душові кімнати.
Нарешті в гуртожитку № 4,
який я називаю „нашою ганьбою“,
уже до кінця року поремонтуємо
коридори в блоках і всі санвузли,
повністю замінивши трубопроводи й сантехніку.
До кінця року плануємо
розпочати ремонт другої частини
гуртожитку № 7.
— Чи шанують студенти відремонтовані гуртожитки?
— Якщо гуртожиток не відремонтований, то студенти його ще
й донищують. Якщо ж усе чисто й
гарно, то студенти намагаються
це зберегти. Дуже добрий приклад
— гуртожиток № 7, де ми ще вісім
років тому в одній частині зробили
ремонт. Навіть зараз таке враження, що там поремонтовано торік.
Наталія ПАВЛИШИН
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лекція

Філософія від Андрія Содомори

В

ідомий перекладач, письменник, науковець, знавець античності,
знаний інтелектуал Андрій Содомора в театральному центрі
„Слово і Голос“ провів лекцію „Зір і Слух“.

У розмові йшлося про два найважливіші відчуття — зір і слух,
про те, як ми користаємо ними.
Очевидна річ, що все почалося зі
слуху, бо „Споконвіку було Слово“
(Йо. 1,1). Содомора говорить про
прості життєві речі, над якими ми
часто не замислюємося — скажімо,
про те, що навесні більше працює
зір, а восени — слух, про те, що розум і бачить, і чує, про те, що добро
ми бачимо не тільки очима, а й серцем. Думки лектора супроводжува-

ли його власні поетичні рядки: „Всі
барви й звуки скошені —//Лиш срібло
де-не-де://Струна найтонша осені//
Мелодію веде“… Прозвучало чимало
фразеологізмів про зір і слух, а також Шевченкових слів, думок святого Августина, Плінія, Геракліта.
Як підсумок — ненав’язливі слушні поради: дбати, щоб очі
йшли за душею, а не навпаки; позаяк наше фізіологічне око зараз
дуже насичене, то треба турбуватися, щоб відповідну поживу от-

римувало й око духове; людина
покликана ставити на терези свої
набутки і втрати; усі біди — від порушення гармонії; енергія порозуміння можлива й поза межами слів,
адже „Тиша — це звук, без звуку
тиші немає“.
Андрій Содомора свої тематичні лекції у „Слові і Голосі“ провадить періодично. Послухати його
можна буде також під час Форуму
видавців (16 вересня — на дискусії
„Філософія як шлях самотворення“, 17 вересня — на презентації
„Крихти живого часу Андрія Содомори“).
Ірина МАРТИН

виставка

Художник міста

М

істо — його стихія, його дихання, натхнення. Без міста він не
може творити. Тут — його простір. Усе це — про художника
Юрка Коха. У Національному музеї у Львові до 10 жовтня діятиме
його виставка „Фактор Львова. Малярство“, де представлено понад
80 живописних творів із трьох циклів — „АРДЕКОХ“, „СТІНОПИС“,
„КОХаний Львів“.

| Світлини Ірини Мартин

На всіх картинах художника
зображено Львів — в історичних,
еротичних, метафізичних, містичних проявах. Львів, який ми знаємо,
тут відкривається по-іншому, таким,
яким ми його подекуди не зауважуємо — загадковим, казковим, містичним. У місті Коха є „Дім ангела“,
і „Дім на кордоні“, тут мешкають

„Два Прохаськи“, вулицями бродять
„Мігруючі львівські шоколадниці“ та
антиквари, у „яблуневу“ й „чорносливову“ брами ледь влазять пузаті
дари осені, а за іншою вже ховається „Тінь гетьмана“. У межах однієї
рамки художник уміщує С. Бандеру
й А. Бандераса, львів’ян різних епох
і культур, події 20–30-х у місті.

У музейних залах — минулий і
сучасний Львів, з автентичними табличками назв вулиць, написаними
різними мовами, та номерними знаками на картинах. Тут мандруємо від
осінньої вулиці Боїмів на слизьку Вірменську, забігаємо на
„Смаколики“, оминаючи антикварів, яких чимало в середмісті Коха.
А потім неквапом від
„Золотої Рози“, удихаючи пахощі міста,
прямуємо на „Площу
Франка“.
На картинах Коха
багато тепла, казковості, мрійливості. Портрети зображені на тлі
сюжетів, є багато вуличних сцен.
Ірина МАРТИН
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форум видавців

коротко

Знову час читати,
час творити майбутнє

Від 8 до 17 вересня у Львові
триває музичний фестиваль
„Людкевич Фест“. Захід присвячений творчості класика української музики, львівського композитора Станіслава Людкевича
(1879–1979) й охоплює 10 локацій,
понад 20 подій і 30 учасників з
усієї України. Фест — це концерти,
лекції, вишколи, екскурсії, акції
для дітей і саморозвитку. Гасло
фестивалю — „Новий подих музики“, на ньому звучатимуть різні
твори, від початку XХ століття до
1950-х років.

„М

істо — це обмежений простір, де різні люди, яких ніщо не
пов’язує, у яких немає нічого спільного, живуть разом“, —
американський соціолог Льюїс Вірт мав рацію. Але в кожному місті
є точка творення спільності, яка здатна об’єднати осіб багатьох
і різних. У Львові це Форум видавців, незмінний за будь-якої
погоди й завжди довгоочікуваний. Цьогоріч — відучора й до кінця
тижня — майже п’ять днів книгоманства, а також усього решта,
що з ним пов’язано.

Двадцять четвертий Форум
видавців відбувається традиційно в Палаці мистецтв, а також ще
на сорока локаціях міста. За п’ять
днів його відвідувачі зможуть узяти участь у понад тисячі культурних та освітніх заходів, серед яких
міжнародний літературний фестиваль, конкурс і вручення премії
„Найкраща книга Форуму“, всеукраїнський бібліотечний форум і
доброчинна акція „Третій вік: задоволення від читання“. Крім цього, відбуватимуться дискусійні тематичні кластери і спецпроекти, а
на звичному книжковому ярмарку
видавці вам запропонують понад
сто новинок, яких ще не побачите
у книгарнях.
Фокусною темою цьогорічного
Форуму видавців є „Точка творення“ — „світ дуже змінився, і ми
разом спробуємо зрозуміти час, у
якому живемо, щоб стати точкою
творення для світу майбутнього“
(президент ГО „Форум видавців“
Олександра Коваль).
— Основною метою цьогорічного Форуму є створення платформи для комунікації, яка в майбутньому спричинить зародження
цілковито нових бачень, — каже
програмна директорка Форуму видавців Софія Челяк. — Адже пошук
нових ідей є абсолютно зрозумілим
у сучасному світовому контексті,
бо нові візії ставали дзеркалом, а
то й рушієм змін у суспільстві.
На Форум видавців завітає понад 50 авторів із 25 країн світу.
Його почесні гості — Філіп Сендс
і Генрі Марш (обидва — Велика Британія). Спеціальні гості:
Карл-Маркус Ґаус (Австрія), Пітер
Х. Фогтдаль (Данія), Єелле Рюмер
(Нідерланди), Ян Вагнер (Німеччина), Вітольд Шабловський

(Польща), Щерек Зємовіт (Польща), Дубравка Угрешич (Хорватія,
Нідерланди), Каталін Доріан Флореску (Швейцарія).
Для студентів особливо цікавим
буде тематичний кластер „Освіта“:
у його межах обговорять питання
реформування освіти, навчальні
практики й репрезентуватимуть
цікаві книги. Але не менш пізнавальними для молоді є кластери
„Креативні індустрії + урбаністика“ та „Бізнес, економіка“, „Наука і
технології“. Урізноманітнити свій
світогляд і розвинути його дають
змогу спецпроекти, присвячені
художньому репортажу, культурі
й конфлікту, фантастиці тощо.
16 вересня від десятої вечора
до шостої ранку відбуватиметься
„Ніч поезії і музики non-stop“. Це
захід, на якому найкраща поезія
чужоземних та українських учасників літературного фестивалю
поєднуватиметься з прогресивною
музикою відомих українських гуртів. Проходитиме він у клубі FEST
Republic (вул. Старознесенська,
24–26), квитки на нього дешевше
купити заздалегідь.
Для чого ще йти в четвер-неділю на Форум видавців? Щоб побачити улюблених українських і
закордонних письменників, узяти
в них автографи, зробити з ними
селфі. Щоб дізнатися про відомих
авторів більше, ніж знав досі, а з
невідомими познайомитися вживу чи через їхні тексти. Щоб розширити коло знайомств і свої інтелектуальні обрії, знайти стимул
для саморозвитку. А ще придбати
унікальні професійні й художні
видання, які стануть точкою творення нового себе.
Наталя ЯЦЕНКО

За результатами конкурсу, Театр
ім. Лесі Українки як художній
керівник-директор очолить
Ольга Пужаковська. Вона від
2012 року — менеджер проектів
„Мистецька майстерня „Драбина“,
від березня до червня 2017 року —
головний адміністратор Театру ім.
Лесі Українки. Ольга Пужаковська
вважає важливим налагодити
комунікації в колективі, відремонтувати опалення, каналізацію
та дах. А також — розвивати театр
як молодіжний і сучасний.
Одразу два українських письменники і публіцисти стали лауреатами цьогорічної літературної
премії „Віленіца“. Першу премію
здобув Юрій Андрухович, а поет
Андрій Любка нагороджений
творчою стипендією Центральноєвропейської ініціативи. Назва
літературного фестивалю походить від назви карстової печери
Віленіца, що на південному заході
Словенії, там же відбудеться і церемонія вручення нагород. Цього
року фестиваль проходив від 5 до
10 вересня під гаслом „Література,
що змінює світ. Світ, що змінює
літературу“.
У Львові від 8 до 10 вересня
відбувалася одна з найбільших
українсько-польських подій
— „Фестиваль партнерства“.
Більшість атракцій відбувалося на
площі Ринок: львів’яни, сидячи у
кріслі-капсулі, мали змогу помандрувати велодоріжками Польщі
за маршрутом Green Velo, ознайомитися з туристичними перлинами й освітніми програмами
польських регіонів. Такий фестиваль відбувся вшосте і сприяє
культурній співпраці України й
Польщі.
За матеріалами інформагенцій
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спортогляд

Спортсмени-студенти — у десятці найкращих

З

авершення літа для деяких спортсменів, які ще навчаються
у вишах, було знаковим — від 19 до 30 серпня в тайванському
місті Тайбей відбувалися всесвітні міжнародні студентськомолодіжні змагання — ХХІХ літня Універсіада. Львів’яни, серед
яких і політехніки, брали в них участь.

Студентську збірну України
представляли студенти з 55 вишів
різних регіонів нашої країни. Участь
у такому заході важлива для спортсменів хоча б тому, що є для них потужним вишколом і сходинкою, яка
наближає їх до Олімпійських ігор.
Універсіаду було зорганізовано на найвищому рівні. Українська
команда виявила дружність, а її
вболівальники — палку підтримку.
Наші спортсмени (їх було набагато менше, ніж у команд-призерів)
змагалися лише у 14-ти з 21-го виду
спорту. Україна посіла шосте місце
серед 140-ка країн світу, здобувши 36
медалей, з них — 12 золотих, 11 срібних і 13 бронзових. Турнірну таб-

лицю очолила Японія, у скарбничці
якої 101-на медаль.
Якщо порівнювати результати
цьогорічних змагань зі здобутками
дворічної давнини, то українці здобули на чотири золоті й на п’ять від
загальної кількості медалей більше.
Серед тих, хто відзначився, — гімнасти (особливо Олег Верняєв), плавці
(зокрема Михайло Романчук), легкоатлети й важкоатлети, стрибуни у
воду, фехтувальники й ін. Гірше виступили баскетболісти, футболісти
й волейболісти (здобули принаймні
„бронзу“). Найбільше студентів-медалістів — вісім — з Національного
університету фізичного виховання і
спорту України, семеро — з ЛДУФК,

шестеро — із Харківської державної
академії фізичної культури. Львів’яни особливо добре проявили себе у
фехтуванні. Представники Львівської політехніки — Юрій Семенюк
(волейбол) і Оксана Райта (легка атлетика).
Під час підбиття підсумків Універсіади заступник міністра освіти й
науки Роман Греба зазначив, що результат України — один з найкращих
за часів Незалежності. Влада, підкреслив він, робитиме все для того,
щоб студентський спорт розвивався
і підвищував авторитет українських
вишів. Крім цього, було розглянуто
звернення Спортивної студентської
спілки про можливість проведення
Універсіади в Україні. Утілення цієї
ідеї можливе, якщо буде знайдено
фінансування, адже потрібно збудувати кілька спортивних споруд і
спортивне селище.
Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Продуктивний ранок — продуктивний день

М

удрість і магічність ранку нам невідома, тому що, хоч і
продзвенів будильник, внутрішньо спимо. Кава, пробіжка
хіба за маршруткою, „масаж“ у її салоні… А може бути хоч трохи
інакше? Може, якщо прочитаєте цю статтю й використовуватимете
поради з неї.

Добрий ранок розпочинається з
вечора. Якщо лягати спати хоча б на
годину раніше, то і прокинутися буде
легше, а ранкові хвилини можна наповнити заняттями для себе — прочитати розділ книжки, зробити розминку, відпустити своє мислення „у
вільне плавання“, а результат цього
зафіксувати на папері. Ранковий час
добрий також для медитацій. Тиша
дає змогу зосередитися, а опісля
процесу самозаглиблення з’явиться
відчуття спокою, внутрішньої рів-

новаги, упорядкованості й бадьорості, що допоможе протистояти всіляким навчально-робочим стресам.
Медитування (це займає небагато
— 15–20 хв.) виробить потребу в
системності, виховає вміння концентруватися й не бути імпульсивним
в емоційних реакціях. Крім цього,
згідно з дослідженнями, люди, які
медитують, швидше запам’ятовують
і відтворюють інформацію.
Щоб організм швидше вмикався в
роботу (зокрема травна система була
готова приймати їжу), бажано розпочати новий день зі склянки теплуватої (все-таки осінь, та й не дуже лагідна) води. Скибка чи й більше лимона, а також, якщо є, чайна ложка меду
додадуть їй смаку, а вам — енергії.
На сніданок добрими будуть продукти, які містять складні вуглеводи,
щоб ситість відчувати довше.

Зранку не зашкодить послухати й гарну, ліпше класичну музику.
Доктор філософії, підприємець і визнаний тренер із психології та здоров’я Діан Грісел переконаний, що
„прослуховування класичної музики під час ранкової зарядки чи, коли
ви одягаєтеся, дуже добре впливає
на вашу нервову систему, і це може
значно поліпшити ваше мовлення,
когнітивні функції і загальну увагу
та концентрацію“.
Канадський філософ Пол Тагард,
проаналізувавши 150 історій про
розпорядок дня відомих осіб, зазначив, що більша частина з них працювала зранку. 27% — могли творити
як зранку, так і вдень, а ось увечері
чи тим паче вночі могли працювати
одиниці, як Гюстав Флобер, Франц
Кафка та Марсель Пруст. Тож чому
би не спробувати зранку принаймні
подумати про важливі речі й пошукати оптимальні рішення для своїх
завдань?
Легких вам ранків і радісних, наповнених сенсом днів!
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
7. Ізоляція на певний час заразних хворих. 8. Служниця
або наложниця в гаремі. 10. У давньогрецькій міфології бог кохання. 11. Автономна та історична область в
Іспанії, на кордоні з Францією. 12. Людина, тварина,
будь-який живий організм. 13. Різке відхилення від норми; ненормальність. 14. Велика проїзна дорога, шлях.
17. Холодна зброя з прямим вузьким і довгим клинком.
19. Загроза ферзеві; шах королеві. 20. Українська естрадна співачка. 21. Бік прямокутного трикутника. 23. Видатний італійський майстер скрипок, учитель А. Страдіварі.
26. Метальна зброя австралійських абориґенів. 30. Японська вишня. 31. Опера Дж. Верді, сюжетною основою якої
є драма В. Гюґо. 32. Аукціон, торгування; базар. 33. Одиниця вимірювання довжини. 34. Система споруд — склади, майстерні, ангари, які забезпечують дії авіації.
Вертикально:
1. Назва гонконґівської мафії. 2. Вертикальна частина
будівлі, яка розділяє приміщення на частини. 3. Найвищий пік Піренеїв. 4. Дипломатичний представник однієї держави в іншій. 5. Сподівання на здійснення чогось
бажаного, потрібного; віра в можливість чого-небудь.
6. Неприємне відчуття в роті після споживання чогось
кислого, терпкого. 7. Найменша порція електромагнетного випромінювання певної частоти. 9. Стрімкий
напад на противника. 15. Казкова водяна істота в образі
розкосиченої дівчини з риб’ячим хвостом. 16. Той, хто
може передавати та сприймати думки, почуття на відстані. 17. Матеріал у вигляді широких смуг паперу для
обклеювання стін у житлових приміщеннях. 18. „Священна війна“ мусульман; джихад. 21. Зграя риб у період

J J J
Блондинка розповідає подружці:
— Я на фітнес-зал, де позбуваюся
зайвої ваги, щомісяця витрачаю
3000 гривень.
— А чому так дорого?
— Там буфет дуже дорогий…
J J J
Молода мама перед 1-им вересня:
— Ох, ніби все купила для школи:
зошити, ручки, кольорові олівці,
валеріянку, ремінь.
J J J
— Як там, пане вчителю, мій внук
у школі?
—Та от тільки вчора відпросився
на ваш похорон.
J J J
Господиня звертається до гостя:
— Вам чарку коньяку чи горнятко
кави?
— Краще горнятко коньяку.
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J J J
— Степане, не знаєш, де цього року
можна недорого відпочити?
— Знаю, — на канапі.
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нересту. 22. Мексиканська горілка з агави. 24. Тропічний
соковитий плід. 25. У давньогрецькій міфології богиня веселки. 26. Вид сценічного мистецтва. 27. Міська підземна
електрична залізниця. 28. Споруда на аеродромі для зберігання і технічного обслуговування літаків. 29. Хімічний
елемент, інертний газ.
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 25
Горизонтально: 5. Кандела. 7. Кресаня. 8. Пта. 9. Кресало. 10. Фортран. 12. Комендант.
15. Золото. 16. Релікт. 17. Магараджа. 21. Нектар. 22. Епілог. 24. Мартенсит. 28. Візаві.
29. „Іліада“. 30. Стипендія. 33. Онтаріо. 34. Епіграф. 35. Тин. 36. Пандора. 37. Симбіоз.
Вертикально: 1. Лабрадор. 2. Лекало. 3. Нейрон. 4. Ансамбль. 6. Апофема. 7. Кафедра.
11. Зоотехнік. 12. Компроміс. 13. Травестія. 14. Сковорода. 18. Гонор. 19. Рабле. 20. Дефіс.
23. Календар. 25. Теплота. 26. Нонсенс. 27. Вібратор. 31. Термос. 32. Ідіома. . 18. Рампа.
23. Шлягер. 25. Підказка. 26. Стандарт. 28. Дренаж. 30. Аполлон. 31. Усмішка.

для львів’ян і гостей міста Національний академічний
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
15 вересня — „Створення світу“. 18.00.
16 вересня — Музика дзеркальної
зали. 16.00, „Дон Паскуале“ (опера,
прем’єра). 18.00.
17 вересня — „Коппелія“ (балет). 12.00,
Музика дзеркальної зали. 15.00,
16.00, „Набукко“ (опера). 18.00.
18 вересня — „Шаріка“ (вистава Театру
ім. М. Заньковецької). 18.00.
20 вересня — „Летюча миша“ . 18.00.

український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
19, 20 вересня — „Наталка Полтавка“
(у Львівському державному палаці
естетичного виховання молоді (на
пл. Є. Петрушевича)). 16.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
20 вересня — „12 ніч“. 19.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки
14, 15, 16 вересня — „Наше містечко“.
16.00.
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Бібліотека запрошує

В

ітаємо всіх політехніків із початком нового навчального року і
сподіваємося на максимально плідну співпрацю. У бібліотеці ви не
лише можете навчатися чи займатися наукою, а й змістовно провести
своє дозвілля. Літо закінчилось, і ми гостинно запрошуємо вас!
Найближчим часом започатковуємо проект „Політехніка читає“, суть
якого полягає в тому, що ми братимемо інтерв’ю про читацькі вподобання
в найактивніших читачів нашої бібліотеки. Запрошуємо всіх представників
політехнічної спільноти долучитися.
Тому чекайте нас у гості!
30 вересня в бібліотекарів усієї країни професійне свято — Всеукраїнський
день бібліотек. Торік ми започаткували
традицію (сподіваємось, на довгі роки)
святкувати разом зі своїми читачами …
вночі. Отже, „Ніч у бібліотеці–2017“
відбудеться 29 вересня, і цього року
готуємо для Вас перегляд вистави. Ми
запросили Перший театр із виставою
„Крила ангела“ за твором Ясунарі Кавабати „Елегія“ (режисер Олена Крилова).
Цього ж дня в наших стінах стартує виставка „Пам’ятки України“, ор-

ганізована спільно з Вікімедіа Україна. Неймовірну красу української
природи й архітектури буде показано
через об’єктив фотокамер переможців
конкурсів „Вікі любить землю“ і „Вікі
любить пам’ятки“. Завітайте до нас,
буде гарно.
А 22 вересня в Науково-технічній
бібліотеці — відкриття „Еко-вікенду“.
У рамках заходу відбудеться показ колекції одягу дизайнерки Світлани Городецької. Унікальність її творінь — у
поєднанні стилю бохо й українських
національних мотивів, що робить
цей одяг неповторним. Окрім цього,
вироби мисткині екологічні, оскільки
використано натуральні матеріали, а
також старі речі. Після дефіле можна
буде поспілкуватися з модельєркою.
Наступною подією „Еко-вікенду“
одразу після показу стане лекція-зу-

Головне Управління Пенсійного фонду України у Львівській області
інформує:

Веб-портал Пенсійного фонду України —
зручна форма індивідуальних послуг
Швидкими темпами поширюється
інтернет, охоплюючи дедалі більше
сфер життя людини. Так, від 1 жовтня 2012 року розпочав свою роботу
Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Зареєстровані користувачі цього
ресурсу мають можливість розв’язувати свої нагальні питання в режимі
он-лайн, а саме:
•• отримати інформацію, накопичену в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
•• здійснювати контроль за даними,
які вносять до системи персоніфікованого обліку та впливають на пенсійне забезпечення (для застрахованих
осіб);
•• подати звернення чи скаргу до органів Пенсійного фонду;
•• отримати відомості з власної пенсійної справи щодо сум призначеної
пенсії з урахуванням всіх встановле-

них надвишок, виду пенсії, терміну
виплати пенсії тощо;
•• записатися на прийом до фахівців Фонду з можливістю вибору часу,
зручного для відвідування.
Послуги, які надає Веб-портал, також є актуальними для людей поважного віку та людей з особливими потребами, оскільки низку питань можна
розв’язати дистанційно. Зареєструвавшись на порталі з використанням ЕЦП
можна подавати до органів Пенсійного фонду заяву про призначення пенсії або заяву про перерахунок пенсії у
зв’язку з набутим страховим стажем.
Раніше за цією інформацією треба
було особисто звертатися до відділів
Фонду. Сьогодні сучасні інформаційні
технології дозволяють спростити таку
процедуру. Треба лише зареєструватись, як користувач Веб-порталу Пенсійного фонду України.
Процедуру реєстрації на порталі
максимально спрощено. Передбачено
два способи реєстрації:

стріч із письменницею, художницею,
архітекторкою Христиною Лукащук
„ТвориТи простір“. Поговоримо про
віднайдення себе, усвідомлене споживацтво, дружнє ставлення до людини
та світу в цілому. Приходьте!
І не забуваймо про найголовнішу подію осені й року в книжковій
галузі. Форум видавців уже вдвадцятьчетверте прийматиме відвідувачів. Паралельно відбуватиметься й
VIII Львівський міжнародний Бібліотечний форум, до організування якого
долучилася й наша книгозбірня. Саме
на вул. Професорській, 1 проходитиме
науково-практичний семінар „Хмарні технології в бібліотеці“, на якому
провідні фахівці ділитимуться досвідом застосування хмарних сервісів у
бібліотечній діяльності.
Як бачите, попереду змістовний і
насичений вересень, тож чекаємо вас
на наших заходах! Стежте за нашими
повідомленнями на сайті й у Facebook,
тримайте руку на пульсі нашого й Вашого життя! До зустрічі!

Петро ХОМА,
бібліотекар І категорії
•• перший спосіб реєстрації на
Веб-порталі електронних послуг
— при наявності електронно-цифрового підпису (ключа ЕЦП) громадяни мають можливість миттєвої
он-лайн реєстрації;
•• другий спосіб — за логіном. Для
цього потрібно підійти до управління
Фонду (незалежно від місця реєстрації), узявши з собою ідентифікаційний
код і паспорт, та заповнити заяву. Уся
процедура забере лише кілька хвилин.
Після заповнення заяви, Ви отримаєте Реєстраційний код (код заяви). Цей
код потрібний Вам для реєстрації на
Веб-порталі, тобто, зберігати його
в таємниці до часу закінчення реєстрації. Закінчити реєстрацію можна
будь-якого зручного моменту, зайшовши на Веб-портал у мережі інтернет (http://portal.pfu.gov.ua), обравши
пункт меню „Зареєструватися“.
Зауважимо, що Веб-портал надає
електронні послуги кожному індивідуально та працює з дотриманням вимог до захисту інформації. Усі послуги
Веб-порталу є безоплатними.

О. МЕНІВ,
головний спеціаліст відділу
супроводження
інформаційних систем
та електронних реєстрів
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Андрух Анни Богданівни;
студентський квиток № 10283592, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сутчака Андрія Михайловича;
студентський квиток ВК № 10967557, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гранішевського Микити
Сергійовича;
студентський квиток ВК № 11000610, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Демидишиної Домініки
Сергіївни;
студентський квиток № 11001025, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гордієнко Марини Вікторівни;
студентський квиток № 11068926, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Грудзіцького Олексія Юрійовича;
студентський квиток № 10999281, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дутчак Христини Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сінькевич Крістіни В’ячеславівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Леськів Ольги Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ткаченка Данила Кириловича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рущак Любові Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шпура Вадима Сергійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чорного Богдана Антоновича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дмитріва Андрія Івановича;
студентський квиток № 11000934, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Довгої Наталії Василівни;
студентський квиток № 11724576, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Петенко Ірини Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Іваницького Назара-Богдана Орестовича;
студентський квиток ВК № 11036965, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кругляк Тетяни Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Карплюк Марії Ігорівни.

Кафедра обліку та аналізу ІНЕМ
Національного
університету
„Львівська політехніка“ щиро сумує з приводу передчасної смерті
професора кафедри
Степана Йосиповича
Сажинця
та висловлює співчуття дружині
та рідним покійного.

Дирекція Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює щирі співчуття завідувачеві кафедри туризму професору Андрію
Теребуху з приводу непоправної втрати — смерті
матері.
Втрата матері — ні з чим не зрівнянне горе. У цім
смутку ми разом із Вами.
Вічная пам’ять!

Колектив кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету „Львівська політехніка“
висловлює глибоке співчуття
завідувачеві кафедри професору
Андрію Андрійовичу Теребуху з
приводу важкої втрати — смерті
матері.
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