освітній студентський тижневик
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ПРИВІТАННЯ

Христос Воскрес! 						
Воістину Воскрес!
Дорогі львівські політехніки! Маю радісну та світлу нагоду щиро й тепло
привітати Вас із прийдешнім величним Великоднім святом Воскресіння
Христового! Святом, що дарує всім нам упевненість у завтрашньому дні,
вселяє спокій у серцях, зміцнює віру та живить душу, породжує надію на
краще, оновлює прийдешнє.
У ці дні ми, аналізуючи
минуле, творимо сучасне
і вибудовуємо майбутнє.
Нині Україна переживає
найдраматичніший
період
своєї новітньої історії. На східних теренах триває
неоголошена кривава війна Росії проти нашої держави,
забираючи життя тисяч українців. У нас багато проблем
із подоланням корупції, економічні негаразди. Однак
незмінним залишається шлях до європейського
демократичного майбутнього, шлях кардинальних
реформ у всіх сферах нашого життя.
Нам уже є чим пишатися — тверду основу для
зростання і вдосконалення встановлено. Маємо вагомі
здобутки і напрацювання, до яких причетна абсолютна
більшість політехніків, які результативно працювали

С

і працюють над зміцненням позитивного іміджу
університету. Чимало з них відзначено державними
нагородами та преміями. Наша надія — молоді й
талановиті науковці —стали володарями ґрантів та
іменних стипендій. Примножують славу університету
і спортсмени-студенти, котрі регулярно здобувають
призові місця на чемпіонатах світу, Європи та України.
Напередодні світлого й урочистого дня Великодня
бажаю добра, благополуччя і миру Вашому дому! Хай
життя оновиться разом із природою, а почуття світлої
радості ніколи не покидає Вашу душу!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету
„Львівська політехніка“, професор

Зі святом добра, милосердя, любові!

тоїмо напередодні величного християнського свята Воскресіння Христового,
яке принесло в цей світ ідеали добра, милосердя, любові, духового
визволення, втіленого у слова „Смертю смерть подолав!“. Тому за нашою
предковічною традицією вітаємо один одного словами „Христос Воскрес!“,
які вільно і щиро звучатимуть і в рідній Політехніці.
Великдень особливо спонукає до роздумів про Хресну дорогу, Голгофу і величне Воскресіння Сина Божого.
Пригадаймо: ще тільки заносилося на новітню українську державність, а на Великдень уже могутньо звучало:
„Христос воскрес — воскресне Україна!“. Хто пережив
бездержавність і фактичну заборону будь-яких проявів
національного духу, той особливо чітко може порівняти, як важко було відроджувати нашу духовість.
1972 рік. За розпорядженням парткому всі політехніки від прибиральниці до професора мусили вийти на
„воскреснік“ і садити дерева саме на Вербну неділю.
Лопати, саджанці, заболочене взуття… І пригнічений
настрій приреченості.
Повертаючись із цього партійного заходу, на вулиці
Коперника поблизу кінотеатру зустріла Ігоря Калинця,
тоді вже знаного поета-модерніста. Зосереджений (Ірина вже була за ґратами, „збільшовичена ера“ розпочала
чергову розправу з українськими патріотами), він урочисто ніс вербну лозу як символ непокори і національної традиції: „Не я б’ю — лоза б’є, віднині за тиждень
— Великдень!“.
Воістину, нація, яка творить героїв, —нездоланна!

Християнське святкування, як і благо називатися
вільним народом, освячене
боротьбою, жертвами мужніх
синів і дочок нації.
І сьогодні, вже п’ятий рік, на східних рубежах країни
йде розв’язана підступним московським окупантом війна. Стоять українці — боронять державу. Як вони там
святкуватимуть?
Тому найпершим є побажання миру Україні, спокою
кожній родині і кожному з нас. А ще, дорогі політехніки,
ми всі маємо працювати на зміцнення держави відповідально, політично виважено. Маємо благословенний
мир наближати, щоб, як великий геній Іван Франко, урочисто промовити слова, майстерно передані в уривку
„Великдень 1848“:
„Великдень! Боже мій великий! Ще як світ світом, не
було для нас Великодня такого!“
Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки,
професор
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Винахідники, науковці, стартапери
працюватимуть натхненніше

Ректор Львівської політехніки
професор Юрій Бобало наголосив,
що підписання цього меморандуму —
важливий крок не лише для Львівської
політехніки, а й для Львівщини, бо те,
що відбуватиметься у Tech StartUp
School, матиме вплив на розвиток
економіки області.
Про нові можливості говорив і голова ЛОДА Олег Синютка, зазначивши, що ці домовленості допоможуть
зреалізувати давню мрію — сформувати прогресивне, технологічне,
конкурентоспроможне середовище
винахідників, науковців, стартаперів.
Голова правління ДІФКУ Володимир Ставнюк підкреслив, що цьогоріч передбачено виділити із бюджету

| Світлина Наталії Павлишин

В

ідтепер ті, хто займається наукою і винаходами, хто наважиться свої ідеї перетворити у стартапи, матимуть більше можливостей
для цього та зможуть отримати підтримку на
державному рівні. 27 березня у Tech StartUp
School обговорювали створення національної
інноваційної екосистеми та підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю між
Державною інноваційною фінансово-кредитною установою (ДІФКУ) і Tech StartUp School,
а також із Львівською облдержадміністрацією.

перші 50 мільйонів гривень на підтримку Фонду розвитку винахідництва, щоб якомога більше науковців
залишалися в Україні.
— Місія ДІФКУ полягає у фінансуванні за рахунок власних та залучених коштів науково-технічних
і маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних та інших проектних робіт, науково-технічного пошуку, а також (за погодженням із Кабміном) інноваційних
й інвестиційних проектів і програм,
спрямованих на впровадження у
виробництво прогресивних науково-технічних розробок і технологій.
Крім цього, розвиток інноваційної
екосистеми сприятиме підтримці та-

лановитих розробників ще на початку
зародження ідеї і супроводжуватиме
проект доти, доки над ним триватиме
робота. Максимальна сума підтримки
одного проекту — 200 тисяч доларів,
— наголосив голова правління ДІФКУ
Володимир Ставнюк.
Директор Tech StartUp School професор Назарій Подольчак презентував напрацювання школи, назвавши
її „стартапом стартапів“. А також
поділився планами на майбутнє, запевнивши, що Tech StartUp School й
надалі набиратиме і консолідуватиме
всі зусилля задля активного розвитку
та підтримки цікавих проектів.
Наталія ПАВЛИШИН

олімпіада

Участь у змаганнях — це вже перемога

У

Політехніці відбувся другий етап Всеукраїнської олімпіади з
міжнародної економіки. На неї прибуло понад 60 студентів
та понад 20 членів комісії з університетів Києва, Львова, Дніпра,
Полтави, де готують економістів-міжнародників.

Журі оцінило, що роботи студенти виконали на дуже високому рівні.
Як наголосив заступник голови оргкомітету олімпіади директор ІНЕМ
Олег Кузьмін, якби було можливо,
то всі отримали б призові місця. Голова журі олімпіади професор Київського національного університету
ім. Т. Шевченка Зоряна Луцишин
вважає, що участь кожного — це вже
перемога, перемога зараз чи на перспективу. Ще одна особливість цьогорічної олімпіади у тому, що ніхто

не подав на апеляцію. Це означає, що
комісія попрацювала добре та об’єктивно.
Отож, хто переміг? Серед бакалаврів перемогу здобула студентка
Львівського національного аграрного університету Дарія Метьолкіна,
серед магістрів — Наталя Ткаленко із
Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.
На другому місці — бакалаври:
Максим Помазанов (Дніпровський
національний університет), Русла-

на Козак (Київський національний
торговельно-економічний університет); магістр Наталя Пластовець
(Київський національний університет ім. Т. Шевченка).
На третьому — бакалаври: Кароліна Горбенко (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського), Дарина Михалівська
(Донецький національний університет ім. В. Стуса), Олександр Борисенко (Полтавський університет
економіки і торгівлі); магістр Анастасія Горячка (Національний університет „Львівська політехніка“).
Решта учасників отримали відзнаки
у різних номінаціях.
Ірина МАРТИН

4

ч. 10 [3010]
5 — 18 квітня 2018

NOTA BENE!

з головної зали

Розвиток, перспективи
та інформаційна безпека
Н
| Світлина Катерини Гречин

а черговому засіданні Вченої ради, що відбулася 29 березня,
політехніки говорили про перспективи розвитку окремих
колективів університету та інформаційну безпеку. За результатами
обговорень прийнято відповідні ухвали.

Ректор університету професор
Юрій Бобало вручив подяки МОН
України доцентові кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
технологій Федорові Матіку та від
Українського науково-дослідного і
навчального товариства „Хімотологія
та сертифікація паливно-мастильних
матеріалів і технічних рідин“ і кафедри екології Національного авіаційно-

го університету —професору Петру
Топільницькому. Дипломи різних
ступенів отримали переможці всеукраїнських конкурсів студентських
наукових робіт зі спеціальностей
„Електричні машини та апарати“ та
„Комп’ютерні науки“; II туру всеукраїнських студентських олімпіад
за напрямом „Електромеханіка“ (переможці, окрім дипломів, здобули й
кубок за третє загальнокомандне місце) і Почесну грамоту у номінації „На
рівні світових досягнень“ зі спеціальності „Хімічна технологія та інженерія“. Студентам-філологам вручили
сертифікати міжнародного зразка
різних рівнів знання японської мови.
Найбільше „трофеїв“ зібрав завідувач кафедри фізичного виховання
професор Віктор Корягін: два великих
кубки та почесні грамоти за другі місця на Універсіаді Львівщини та 13-ій

Літній універсіаді України (кубок
МОН України). Найкращі спортсмени отримали посвідчення майстрів
спорту міжнародного класу та майстрів спорту. Юрій Бобало вручив
групі науковців дипломи за наукові
ступені і вчені звання.
На засіданні Вченої ради обговорили стан інформаційної безпеки
в університеті та перспективи розвитку Інституту адміністрування та
післядипломної освіти і Науково-технічної бібліотеки, з якими виступили
керівники цих інституцій та голови
відповідних комісій Вченої ради.
Члени Вченої ради рекомендували
нагородити вченого секретаря НТБ
Олександра Шишку медаллю університету „За видатні заслуги перед
Львівською політехнікою“ та надати
почесне звання „doctor honoris causa“
ректору Краківської гірничо-металургійної академії Тадеушу Сломці
(Польща), схвалили доповнення та
зміни до „Правил прийому студентів
на навчання до Львівської політехніки у 2018 році“ та приведення Статуту Львівської політехніки у відповідність до Закону України „Про освіту“,
а також розглянули низку інших важливих поточних питань.
Катерина ГРЕЧИН

Конференція
трудового
колективу

У

Львівській політехніці 29 березня відбулася
конференція трудового колективу, на якій
голова профкому Володимир Гайдук зробив
проміжний звіт про виконання Колективного
договору за 2017 рік.

За підсумками комісії від профкому та адміністрації практично всі
пункти Колективного договору виконано. В університеті належно організовано фінансово-економічну діяльність, нормування
праці, матеріальне заохочення та соціальний захист політехніків. У соціальному плані, по змозі,

політехніків забезпечують
житлом (хоча проблем є
ще дуже багато і не всі
вони у компетенції Політехніки). Задовільними є і
соціально-побутові умови
працівників. Хоча загалом
адміністративно-господарська частина дбає про
підготовку навчально-оздоровчих таборів до літнього сезону, однак нині

| Світлина Катерини Гречин

про головне

особливої уваги потребують бази відпочинку „Політехнік-2“ у Славську та
„Політехнік-5“ у Шацьку.
Делегати конференції
схвалили акт виконання
Колективного договору
за 2017 рік і Додаток № 3
(„Заходи з умов та охорони праці на 2018 рік“) до
Колективного договору
на 2017–2019 роки.

Голова статутної комісії
Вченої ради університету
професор Антон Маліновський доповів про зміни до
Статуту Львівської політехніки. Делегати конференції
схвалили приведення Статуту Львівської політехніки
у відповідність до Закону
України „Про освіту“.
Катерина ГРЕЧИН
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Щоб до бібліотеки хотілося йти

С

туденти-архітектори Львівської політехніки — Данило і Дмитро
Плесницькі та Вікторія Линда — взяли участь у воркшопі з проекту реконструкції Державної науково-архітектурної бібліотеки
ім. В. Заболотного, що в Києві.

— Про воркшоп дізналися зі соцмереж, — розповідає Данило. — Без
вагань вирішили долучитися.
У заході взяли участь п’ять груп
із Києва, Харкова, Одеси і Львова.
Завданням студентів було запропонувати власний проект реконструкції єдиної архітектурної бібліотеки

в Україні. Роботі передувало знайомство з бібліотекою та її фондами. Що ж запропонували наші
учасники? Власне бачення сучасної
медіатеки, яка стала б точкою притягання молоді до себе, тобто змінене планування, безбар’єрний простір, обов’язковий бренд, вітальну

конференції

Результати матимуть втілення

М

олоді українські та закордонні метрологи зібралися у Славську
на IV Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих
учених Technical using of Measurement–2018.

Організувала захід кафедра інформаційно-вимірювальних технологій Львівської політехніки разом
із співорганізаторами: Академією
метрології України, Київською Політехнікою, ДП НДІ „Система“.
За інформацією керівництва ІКТА
та викладачів кафедри ІВТ, а саме: Ми-

коли Микийчука, Богдана Стадника
Василя Яцука, Наталії Гоц, — 15 молодих дослідників метрології, стандартизації, сертифікації та управління
якістю з Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Одеси, Сум, Харкова і
польського міста Глівіце обговорили
практичні аспекти важливих метро-

кімнату з багатьма настільними
лампами.
Студенти переконані, що молодь
до бібліотеки ходитиме тоді, коли це
буде модно і престижно. Отож, затишна атмосфера, доступ до всієї літератури перетворять бібліотеку на місце
пізнання і тематичного спілкування.
Після успішного завершення воркшопу можна взяти участь у конкурсі
і виграти поїздку за кордон. Мої
співрозмовники охоче долучаться
до цього.
логічних питань. Також відбулася
школа-семінар „Практичні аспекти
калібрування засобів вимірювальної
техніки та невизначеність вимірювань“. Стендові доповіді відобразили широку гаму питань та викликали
жваві дискусії, особливо доповідь студентів Львівської політехніки М. Гапоненка, Г. Брийовського, С. Артемука, В. Бридінського, І. Назаркевича на
тему „Керування моделлю автомобіля
за допомогою мозку. Програмна реалізація“. Цих студентів запросили на
наукову конференцію до Польщі.
За результатами роботи конференції опубліковано збірник тез, до якого
увійшло 57 доповідей учасників, серед
них — 17 за участі студентів.

Не лише внутрішні чинники

Щ

ороку на науково-практичній конференції „Актуальні проблеми
міжнародних відносин та зовнішньої політики“, яка традиційно
відбувається на кафедрі політології та міжнародних відносин,
учасники обговорюють недавні події, що відбулися в Україні чи
світі, однак дотичні до українських питань.
Особливість цієї конференції у
тому, що до неї активно долучаються
не лише студенти та їхні викладачі, а
й представники влади, громадського
сектора. Постійною учасницею конференції є керівник Західноукраїнського представництва МФ „Відродження“ Оксана Дащаківська. Цього
разу пані Оксана говорила про болючі
питання ефективної участі громадських рад у суспільному житті країни,
зокрема у вирішенні важливих питань,
прийнятті суттєвих рішень тощо.
Євроінтеграційні процеси, впровадження безвізу, питання росій-

сько-української війни, превентивна дипломатія, охорона довкілля як
виклик міжнародній спільноті, культурний чинник впливу на політичну
репутацію держави. Цього разу саме
ці питання насамперед були актуальні.
Учасників конференції привітав
професор зі США Маршалл Боткін,
який досліджує соціологічні питання, соціально-політичні аспекти
і вже прочитав нашим студентам-міжнародникам цикл лекцій.
— Дуже важливо, щоб ми мали
такі нагоди міжнародного формату

і могли ділитися своїми знаннями у
питаннях, де ми компетентні, а також своїми відмінностями у культурі. Ми живемо у глобалізованому
світі, тому не можемо розглядати
ідеї, концепції лише з погляду
внутрішнього. Коли говоримо про
такі питання як оточення, довкілля, економіка, мир і безпека, навіть
мистецтво і літературу, то все це
має вплив, оскільки ми присутні
на глобалізованій сцені. Саме роль
міжнародних відносин вирішальна, коли говоримо про важливі
проблеми. Такі дискусії віддзеркалюють дух співпраці, — наголосив професор Боткін у вітальному
слові.
Сторінку підготувала
Ірина МАРТИН
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Л

ьвівську політехніку відвідала французька делегація:
посол Ізабель Дюмон, радник із питань культури та
суспільства Анн Дюрюфле, директор ГО „Альянс Франсез“
Ніколя Фасіно, лектор французької мови Юлія Сас.

Візит відбувся з нагоди вступу
Львівської політехніки до Всесвітньої асоціації франкофонних університетів (АФУ) та підписання
Угоди про співпрацю між Національним університетом „Львівська
політехніка“ та Львівською міською
громадською організацією „Альянс
Франсез“. Діяльність АФУ базується на освітніх та наукових взаємовідносинах на основі французької

| Світлина Ірини Мартин

Французькі університети
готові приймати наших
студентів

мови між університетами, членами асоціації.
На сьогодні членами АФО
є вісім університетів.
Львівська політехніка —
наразі єдиний представник серед вишів нашого міста. Учасники зустрічі
говорили про плани та очікування
щодо розвитку співпраці університету із французькими навчальними
закладами.

Угоду, яка передбачає культурне,
освітнє та наукове співробітництво,
підписали: ректор Юрій Бобало та
директор „Альянс Франсез“ Ніколя
Фасіно.
Ірина МАРТИН

міжнародні візії

Боротьба за Україну
З

а останні чотири роки слова „Україна“ і „реформи“ стали майже
синонімами. Депутати постійно за них голосують або ж не
голосують, а суспільство невтомно продовжує обговорювати у
соцмережах їх доцільність — чого лише вартують запеклі дискусії
щодо затверджених змін у медичній сфері. Відповіді на запитання,
чи потрібні ці реформи Україні і чи працюють вони у нашій
державі, дав британський аналітичний центр Chatham House.

Chatham House — це Королівський
інститут міжнародних відносин і одна
із найвідоміших аналітичних агенцій
у світі, яку засновано 1920 року.
Британські науковці презентували
звіт під назвою „Боротьба за Україну“
(The Struggle for Ukraine), що стосується аналізу реформ, які відбуваються в державі. Дослідники переконані,
що нині боротьба України триває на
двох фронтах — воєнному і фронті реформ, тож ставлять собі за мету
проінформувати про бачення подій
не лише громадськість, а й політиків, офіційних державних службовців
і майбутніх фахівців, оскільки доля
країни — за молоддю.
Саме тому представники Королівського інституту завітали до Львівської політехніки, аби вперше в Україні представити своє дослідження. Подію уможливили співпраця Chatham
House з Міжнародним фондом „Відродження“ і зацікавлення проблемою на

кафедрі політології та міжнародних
відносин ІГСН.
— Усі знають, що реформи —
одна із ключових умов, необхідних
для того, щоб ми стали європейською
демократичною державою. Революцією Гідності ми задекларували бажання нею стати, а тому гадаємо, що реформування у нас здійснюється добре. Цей звіт — можливість побачити
і зрозуміти, як світ, зокрема провідні
аналітики, оцінюють те, що відбувається в Україні, наскільки правильно
ми рухаємося, чи ми взагалі маємо
проєвропейське, демократичне спрямування. Для Політехніки і для ІГСН
це знакова подія, оскільки тут навчаються майбутні політологи, міжнародні аналітики, які аналізуватимуть
усі світові процеси і місце України
у них. Те, що до нас завітала одна із
топових у світі аналітичних агенцій
свідчить про важливість нашого університету, — прокоментував один з

організаторів заходу, доцент кафедри
ПМВ Микола Бучин.
Оксана Дащаківська, керівниця
Західноукраїнського представництва
Міжнародного фонду „Відродження“
розповіла, що візит відбувся у рамках
програми „Громадська синергія“, яка
передбачає посилення участі громадськості у реалізуванні євроінтеграційних реформ в Україні.
— Для фонду „Відродження“ і для
Chatham House дуже важливо, аби
можна було верифікувати зовнішні,
дистанційні оцінки того, як здійснюються реформи в Україні, і наші внутрішні очікування, бачення, тренди,
причини і виклики, які стоять перед
Україною. Гадаю, що це, насамперед,
надзвичайно важливо для внутрішніх
українських експертних кіл. Суттєво,
що звіт вказує не лише на проблеми,
а й на можливі точки росту, які керівництво може взяти до уваги, — поділилася пані Оксана.
За результатами досліджень експертів, упродовж останніх чотирьох
років було проведено значно глибше
реформування країни, ніж за попередні двадцять два роки незалежності. Зокрема, діяльність державного
сектора стала прозорішою, відбулося
очевидне покращення макроекономічної та фінансової ситуації, тож
міжнародна спільнота очікує на покращення середовища для ведення
бізнесу, розкриття потенціалу ринку
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землі та підтримки інвестицій, що
сприятиме такому необхідному для
України економічному зростанню.
Одним із найбільших досягнень називають запуск та інституалізацію платформи ProZorro — системи публічних
електронних закупівель. Багато уваги
приділено боротьбі з корупцією, реформам децентралізації та охорони
здоров’я.
Вирішальним науковці вважають
внесок громадянського суспільства
в реформування держави. Майбутнє
України та її долю вони покладають
на подальшу трансформацію відносин
між громадянами, економікою та державою. Утім, динамізм громадянського суспільства базується на невеликій
групі активістів та професійних неурядових організацій — стверджують
дослідники: „Складається враження,
що громадські організації відокремлені від місцевих громад, тому діють
радше від імені громадян, аніж разом
із ними“.
Щодо війни дослідники підкреслюють, що Україна виявила значну
внутрішню силу, якої ніхто не очікував 2014 року. „Національну ідею
досі не вдалося зламати ані російській
зброї, ані корупційній системі влади,
діями якої обурені й західні союзники,
і самі українці“, — йдеться у звіті. Однак Chatham House закликає не мати

ілюзій і зрозуміти, що лише дипломатія не змусить агресора відмовитися
від зазіхань на Україну та послабити
його намір нівелювати західний вплив
— українська еліта має усвідомити,
що діяти як раніше вже неможливо.
„Більшість позитивних змін в
Україні не назвеш незворотними, а
політичний клімат — здоровим“, —
саме тому поряд із визнанням здобутків України у звіті докладно розглянуто сфери, де влада не виправдовує
сподівань народу або ж не виконує зобов’язань, покладених на неї Угодою
про асоціацію з ЄС. Експерти виявили,
що чимало представників української
політичної еліти досі трактують реформи доволі формально, обмежуючись створенням видимості фундаментальних змін та імплементації
Угоди про асоціацію. Більше того,
представники найвищих щаблів влади
опираються реформам і докладають
щораз більше зусиль до блокування
або ж послаблення курсу, який Україна повинна впровадити задля розвитку економічної сфери, встановлення
справді незалежного судочинства та
значного зниження рівня корупції.
Судова реформа, за дослідженням,
залишається „ахіллесовою п’ятою
всієї антикорупційної діяльності“ —
причину експерти вбачають у страху
сучасної української влади перед не-
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залежним судочинством і суворим дотримання законів. Така ж ситуація і з
реформою виборчого законодавства,
відтягування якої унеможливлює забезпечення рівних умов для всіх учасників політичного процесу.
Chatham House звертає увагу на
те, що Євросоюз був надзвичайно поблажливий до української влади, знову і знову надаючи їй кредит довіри, і
застерігає: в Україні ЄС має безпрецедентні повноваження для форсування
реформ, що може спричинити втрату довіри реформаторів і запустити
ланцюгову реакцію, яка надалі могла
б призвести до зміни уряду. „Україна мусить усвідомити, що внутрішнє
перетворення є необхідною умовою
як національної безпеки, так і євроатлантичної інтеграції. Створення
ефективної, надійної та прозорої державної системи — основний національний інтерес. Якщо правоохоронні органи, служби безпеки і оборони
не виконуватимуть своїх обов’язків,
країна залишатиметься небезпечно
вразливою для інформаційної війни,
вторгнення, підривної діяльності та
дестабілізації“, — йдеться у звіті.
Докладніше ознайомитися з дослідженням можна на сайті https://www.
chathamhouse.org/.
Анастасія МОЗГОВА

семінар

В умовах соціальної напруженості

У

рамках серії науково-практичних семінарів „Технології роботи
організаційних психологів“ в Інституті права та психології
30–31 березня вперше відбувся семінар „Психологічні технології
підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної
культури в умовах соціальної напруженості“.

Учасників семінару, організаційних психологів та психологів-практиків, представників регіональних
осередків Української асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) з вишів Києва,
Білої Церкви, Кам’янця-Подільського, Львова привітали: директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка
академік НАПН України Сергій Максименко (по скайпу), його заступниця з науково-організаційної роботи
та міжнародних наукових зв’язків,
Президент УАОППП Людмила Карамушка (модератор заходу), директор

ІНПП Володимир Ортинський та
завідувач кафедри теоретичної та
практичної психології Мирон Варій.
Упродовж двох днів учасники
семінару говорили про здобутки,
розвиток та сучасний напрям в організаційній психології, обмінялися
досвідом, обговорили стратегію подальшого співробітництва УАОППП
з кафедрою теоретичної та практичної психології, визначили напрями
дальшої діяльності Львівського осередку УАОППП, домовилися про
створення у Львівській політехніці
його студентського осередку, про-

ведення спільних проектів, досліджень, конференцій тощо. Мова
також йшла про роль організаційної культури освітніх організацій у
подоланні соціальної напруженості,
застосування арт-методів у розвитку
організаційної культури освітнього
закладу, особливості організаційної культури майбутніх практикуючих психологів, збереження здорової самооцінки працівників освіти,
розвиток креативного потенціалу
організацій в умовах соціальної напруженості, психологічне безпечне
освітнє середовище, попередження
та управління конфліктами у педагогічному колективі тощо.
Після завершення семінару кожен його учасник отримав сертифікат про участь.
Катерина ГРЕЧИН
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міжнародні взаємини

Дні Латвії. Про тих, хто поруч

С

толіття заснування Латвійської республіки та чверть століття
відновлення українсько-латвійських дипломатичних відносин
відсвяткували у Львівській політехніці відкриттям фотовиставки
„Розповідь про Ригу довжиною у 100 років“ і низкою лекцій про
історію цієї країни.

Насамперед, латвійські гості завітали на перемовини до ректора
Львівської політехніки професора
Юрія Бобала, до них доєдналися голова ЛОДА Олег Синютка, народний
депутат України Оксана Юринець,
проректор з міжнародних зв’язків
професор Олег Матвійків, директор
ІГСН професор Ярина Турчин. Про
перспективи розвитку співпраці говорили з надзвичайним і повноважним послом Латвійської Республіки
в Україні Юрісом Пойкансом, почесним консулом Латвійської Республіки у Львові, співініціатором
Днів Латвії у Львівській політехніці
Володимиром Гарцулою. Серед гос-

тей були також відомий латвійський
історик професор Ерікс Єкабсонс і
дослідниця з Інституту зовнішньої
політики Латвії Елізабете Візгунова.
Обговорюючи співпрацю, Юрій
Бобало зазначив, що тісні відносини нашого університету із Ризькою
політехнікою почалися значно раніше, ніж від початку 1990-х років.
А Юріс Пойканс зауважив, що нині у
Ризі навчається чимало українських
студентів, тож угоди про співпрацю
були б корисними й для Латвії, особливо ті, що стосуються програми
подвійних дипломів.
Апогеєм відзначення Днів Латвії
стало відкриття експозиції світлин

у пріоритеті

Кроки до НАТО

Р

озказати, пояснити і згуртувати — таким бачили своє завдання
організатори семінару „Україна — НАТО: формула безпеки“, що
27–28 березня відбувався у Львові на двох локаціях — у Львівській
політехніці та Франковому університеті.

Загалом на цю тему вже говорили
у Тернополі, Харкові, Дніпрі, Одесі
та Чернівцях, а надалі семінари проведуть ще в Сєверодонецьку, Краматорську та Запоріжжі, щоб охопити
різні регіони України.
На початку зустрічі голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Ірина
Фріз зазначила, що нині важливо
якомога більше працювати задля
інформування суспільства. Саме
тому значну увагу приділяють проактивній молоді, яка здобуває освіту
в напрямі міжнародних відносин —
студенти Львівської політехніки та
ЛНУ ім. І. Франка, військового спрямування — курсанти Національної
академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львівського військового ліцею ім. Героїв

Крут, Львівського державного університету внутрішніх справ тощо.
— Російська агресія проти України різко змінила настрої українців. Переконана, що якісне впровадження реформ у секторі безпеки і
оборони, а також активна інформатизація допоможуть досягти мети
— вступу в НАТО. Також Україна
має брати активнішу участь у програмах і місіях НАТО, як це робить
Грузія. Адже єдиним критерієм
вступу країни до Альянсу є готовність держави, — наголосила Ірина
Фріз.
Про те, що ми маємо розуміти:
НАТО — це не тільки військова потуга і сильна армія з високотехнологічною зброєю, а й вищі стандарти життя в усіх сферах, наголошував і голова ЛОДА Олег Синютка:

розвитку Риги впродовж століття.
Посол Латвії зауважив, що ця виставка дає змогу побачити, як розвивалася країна і що є спільного з
Україною, зокрема в історичному
контексті — перша незалежність,
радянська окупація, німецька окупація, потім повернення радянської
влади, боротьба за незалежність.
Виставку можна оглянути в холі
другого поверху головного корпусу
університету до кінця квітня.
Більше про Латвію була нагода
дізнатися під час лекції-дискусії
професора Ерікса Єкабсонса „Війна
за незалежність Латвії 1918–1920
років та зв’язки з Українською Народною Республікою“ і круглого столу, присвяченого українсько-латвійським відносинам — „Аудит
двосторонніх відносин між Латвією
та Україною“.
Наталія ПАВЛИШИН

— Хотілось би, щоб ми побачили саме ці переваги. Неможливо
створити сильну армію в суспільстві, ураженому корупцією, злочинністю, популізмом. Сьогодні
особливо важливо продемонструвати світові нашу єдність у прагненні до стандартів життя ЄС та
НАТО.
У семінарі взяли також участь
ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало та народний
депутат України Оксана Юринець.
Обговорюючи тему „Україна —
НАТО: формула безпеки“, чимало
уваги приділили питанням кібербезпеки в політиці НАТО, зокрема
й питанням, як у цьому НАТО допомагає Україні. Фахівці департаменту інформаційної безпеки компанії SoftServe Роман Карпюк та Ігор
Беляєв розповіли про кібербезпеку
в умовах гібридної війни. Порушували й питання юридичних підстав
для вводу військового контингенту
НАТО та можливості впливу організації на економічний розвиток
країн. Багато цікавої інформації
учасники семінару почерпнули і з
фільму „Альянс Свободи“.
Наталія ПАВЛИШИН
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обмін думками

Успенський собор давнього Галича.
Вивчати не можна відбудувати

П

ро потребу спільного бачення щодо збереження та
вивчення унікальної пам’ятки
говорили 29 березня у Львівській політехніці під час засідання круглого столу „Проблеми дослідження та збереження
Успенського собору давнього
Галича“.

Завідувач кафедри реставрації
архітектурної і мистецької спадщини Інституту архітектури Львівської політехніки професор Микола Бевз докладно розглянув саме
питання дослідження Успенської
церкви:

| Світлини Наталії Павлишин

Ректор Львівської політехніки
професор Юрій Бобало, вітаючи науковців, зазначив, що в нашому університеті проблемою відновлення
давніх галицьких храмів і різних архітектурно-історичних пам’яток перейняті ще з позаминулого століття.
Обговорюючи проблематику забудови місць давніх пам’яток, чимало яскравих свідчень на прикладах
утрачених київських пам’яток навів
директор Центру археології Києва,
що діє при Інституті археології НАН

України Михайло Сагайдак. Він наголосив, що нині найважливішим
завданням має бути якраз збереження тих місць задля можливості дослідження, а не будівництво за гіпотетичними проектами, як це масово робили і роблять. Бо це призводить до
остаточної втрати давніх пам’яток.
Своїм баченням поділилися ректор Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника
Ігор Цепенда, ректор Івано-Франківського національного технічного
університету нафти й газу Євстахій
Крижанівський, відомий український
археолог і архітектор Юрій Лукомський.

— Ця пам’ятка є лише у формі
фундаменту і кількох сотень деталей, які знаходять від початку
ХХ ст. й досі. Так недавно ми віднайшли капітель. Ті дослідження,
які могли б проводити на території
Галича, допомогли б нам уявити,
яким був собор. Зараз маємо опубліковані версії вигляду собору, та
науковці розуміють їхню відносність. Тому хочу, щоб усі розуміли:
якщо ми сьогодні відтворимо собор
у невідомих формах, то це буде величезний удар по культурній спадщині України. Ми можемо обговорювати, вивчати, але це не може
бути підставою для втілення.

Підсумком заходу стала резолюція, у якій науковці звернулися до
Кабміну України та Міністерства
культури України з проханням забезпечити необхідне державне фінансування для виконання коригування проектно-кошторисної документації консервації та музеєфікації
фундаменту Успенського собору
(пам’ятки національного значення, ХІІ ст.) та реставрації каплиці
Святого Василія Великого (пам’ятки
національного значення, ХV ст.),
яку виконує Львівська політехніка.
Щоб формувати науково обґрунтовані рішення щодо збереження автентичної субстанції Успенського
собору, необхідно здійснити комплексні наукові дослідження пам’ятки
та прилеглої території Крилоського
городища із залученням провідних
наукових академічних інституцій.
Для цього потрібно створити комплексну наукову експедицію із залученням спеціалізованих наукових
інституцій та дослідників. А також
розробити комплексну державну
програму збереження і ревіталізації
історико-культурного середовища
заповідника „Давній Галич“, центральним об’єктом якого має стати
комплекс пам’яток Крилоського городища, зокрема — законсервовані
та музеєфіковані рештки Успенського собору, відреставровані каплиця
Василія Великого, Успенська церква
XVI ст. та церква Св. Пантелеймона
ХІІ ст.
Наталія ПАВЛИШИН
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авторський проект

Іван Пулюй — той, хто зберіг для нас
українську мову
П

| Світлини Наталії Павлишин

ісля тривалих канікул мовознавець Ірина Фаріон відновила зустрічі в
межах авторського проекту „Від книги — до мети“. 29 березня відбулася
презентація монографії професорки „Мовний портрет Івана Пулюя“, яку
вона приурочила до століття відходу українського науковця в інші світи.
Це перша книга зі серії праць про відомих українців, які обстоювали нашу
мову, що запланувало підготувати і надрукувати видавництво Львівської
політехніки.

Директор видавництва Львівської політехніки Іван Паров’як наголосив, що ця зустріч особлива з кількох причин.
І одна з них та, що 25
років тому видавництво
почало свою діяльність
саме з проектів на захист
української мови — кількох серій студентських
плакатів. А трохи більше
року тому з’явилася ідея
видати низку книг про
українських науковців у
контексті розвитку української мови. І саме книга
„Мовний портрет Івана
Пулюя“ розпочинає проект про велетів нашого
народу.
Ця зустріч вирізнилася й своїм форматом.
Увійти у світ Івана Пулюя
присутнім допомагали
фізики й філологи. Про
винаходи Пулюя-фізика
розповіли доцент кафедри фізики ІМФН Олександр Захаріяш і старший викладач кафедри
електромехатроніки та
комп’ютеризованих електромеханічних систем
ІЕСК Юрій Білецький.

Про мовні дослідження — доцент
кафедри української мови ІГСН
Лілія Харчук.
— Ми знаємо Івана Пулюя
як фізика. Та він
був закритий від
суспільства як
перекладач і засновник сакрального стилю. І
саме на цьому наголосив
ще один геніальний чоловік — український мовознавець, член-кореспондент НАН України Василь
Німчук. Науковець зібрав
молитви „Отче Наш“ із
різних сакральних пам’яток і серед них є найдавніша молитва з вкрапленнями української мови з
Остромирового Євангеліє
(1056 рік). Цікаво відстежувати те, що більше ця
молитва „ходила“ нашими сакральними пам’ятками, то більше ставала
українською. Такою живою народною мовою
творив переклади Куліш,
Пулюй і Нечуй-Левицький. І таке сходження
різних часових векторів і
різних постатей змусить
нас сьогодні зупинитися
в часі. Бо ці люди, мають
владу над часом, — наголосила Ірина Фаріон.
Василь Німчук говорив і про колосальну роль
Івана Пулюя у створенні
єдиного стандарту літературної мови. Пулюй
у лексичному контексті
стояв на межі двох епох

розвитку нашої мови.
Староукраїнська мова у
своїй матриці мала величезну кількість церковнослов’янських елементів і він розумів, що вона
поволі перетворюється
в злісне язичіє, тому поставив найвищу планку
— дати руському народові молитви його мовою. І
зробив це тоді, коли йому
було 24 роки.
Говорячи про значимість усього, що встиг
зробити Іван Пулюй,
Ірина Фаріон зазначила,
що цей рік — це не лише

століття його відходу у
вічність, а й 180-ліття
народження та 100-ліття
смерті Івана Нечуя-Левицького — людини, яка
пройшла всі щаблі духової освіти і працювала не
лише у сфері творення
художньої літератури, а
й потужної державницької публіцистики. Мало
кому відомо, що саме
Нечуй-Левицький був
творцем фрази „Геть від

Москви“, яку потім підхопив Микола Фітільов
(Хвильовий).
У межах обговорення
праці „Мовний портрет
Івана Пулюя“ Ірина Фаріон докладно проаналізувала його внесок у
політичне, філософське
й мовотворче життя нашого народу. Саме в мо-

нографії є найважливіші
думки цього науковця
про всі ці напрями. Легкість і добре продумане
дизайнерське оформлення книги, як зазначив
директор видавництва, а
потім підтвердила й авторка проекту, надихне
на дослідження та глибше вивчення праць цього
великого українця.
Наталія ПАВЛИШИН
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спадкоємність поколінь

Від прабабусі — до внучки

А

систент кафедри архітектурного проектування Інституту
архітектури Олександра Дида гідно продовжує свій рід:
відтворює старовинні художні традиції, створює нові мистецькі
твори і передає своє вміння молодшому поколінню.

Її прабабуся по батьковій лінії — Юліанія з
П’ясецьких, закінчила
учительську семінарію
та курси малярства
і килимарства в
Осипа Куриласа
та сестер Кульчицьких. Творчу
стезю обрав і дідусь Олександри Андрій Рудницький, який
став відомим
українським архітектором. Свого часу очолював
кафедру містобудування Львівської
політехніки, був членом Української
академії архітектури, головою Львівської організації Спілки архітекторів
України, створив багато цікавих архітектурних проектів. Мама Ірина
— доцент кафедри дизайну та основ
архітектури.
— На мій вибір фаху, безперечно,
великий вплив мав дідусь, — розповідає Олександра. — В дитинстві я
бачила, як він проектує, пише. На
його столі завжди було багато книжок із архітектури, лежали різні,
часто й студентські творчі проекти.
Коли у нього була хвилька часу, клеїв для мене будиночки для ляльок та
іграшок (він дуже любив працювати
з папером). Згодом я теж активно
долучилася до цього процесу, тож
наша квартира була постійною майстернею. Важливо, що й мама ніколи
не обмежувала мене у виборі творчих
захоплень. У неї є дуже гарні акварелі
(зараз більше часу віддає науці і викладацькій роботі), однак її картини
не раз були на виставках викладачів
інституту.
Олександру цікавлять різні види
мистецтва, тому часто експериментує. Спочатку з дідусем ліпила різні
будиночки, далі вдалася до пластиліну, пластику, з якого можна було
випікати різні фігури, до в’язання.
Але не светрів чи спідниць, а відразу
почала творити об’ємні „м’які карти-

ни“ („це дуже
м’який матеріал, з якого можна зробити все,
що захочеш“).
Перша виставка
відбулася 2015
року в приміщенні Львівського
відділення Національної спілки архітекторів
України (Пороховій вежі),
друга через рік — в обласному
художньому музеї Івано-Франківська. Відгуки відвідувачів були
схвальні.
— Це надихнуло мене на
продовження роботи у цій техніці, тож нині збираю експонати
на наступну виставку, — говорить
майстриня.— Мої в’язані картини
добре сприйняли й викладачі кафедри дизайну, художники, мої колеги,
адже всі вони вперше побачили таке
„м’яке“ мистецтво, його цікаву інтерпретацію, веселу колористику. Тематика моїх „картин“ дуже різна: тут і
архітектура, і фантастика, і народні
мотиви. Розвиватися моїй творчості дуже допомагає мій фах, адже я
мушу вміти і конструкції порахувати, і об’єкт та композицію продумати,
щось зліпити в об’ємі. У цьому вимірі
робота архітектора — універсальна.
Мені взагалі більше подобається теоретична, наукова праця, то й думаю її
продовжувати.
— Окрім в’язання і ліплення маєте
ще якість уподобання?
— Так, ними стали писанки, якими захопилася ще в дошкільному віці,
коли мама відвела мене в гурток писанкарства до нині покійної Лесі Саноцької. Мені цей процес дуже сподобався (вдячна батькам, що забезпечили мене нормальним інструментом,
гарними фарбами, яйцями, терпіли
постійний балаган у хаті). Великий
вплив мала й книжка „Українська народна писанка“ відомої писанкарки
Віри Манько, тому спершу орієнтувалася на народні взірці. Вдячна моїй
вчительці з гімназії пані Ірині Вах,

чудовій писанкарці і просто гарній
людині. Традиційно із товаришками
щороку перед Великоднем збираємося у мене вдома і пишемо писанки.
— Кожна писанка містить у собі
якийсь певний код. А як у Вас?
— Все залежить від того, над чим
працюю. Якщо відтворюю народні
мотиви, то там він є. Останній рік у
мене видався якийсь авангардний:
„народжуються“ абстрактні писанки, навіть з’явилися квіти. Експериментую, бо вважаю, що писанка має
розвиватися й відповідати сучасним
тенденціям у мистецтві.
— Творчість впливає на стан душі?
— Аякже. Коли на душі тяжко,
саме творчість виводить із того стану, навіть на рівні фізичних відчуттів. Добре, що мама мене ніколи ні
до чого не схиляє (лише радить), не
змушує щось робити. Вона дуже мудра
жінка: ні до чого не спонукає і нічого не забороняє. Час від часу малюю,
але це менш приваблює. Після захисту кандидатської дисертації зробила
для себе релаксацію у вигляді кількох
ляльок з пластику. Кожна з них уже
має свою назву. Вони сидять вдома і
виглядають мене з роботи. Мені це
приємно.
— 29 березня у Пороховій вежі відкрили Вашу персональну виставку писанок „Розмальована весна“. Що відчували?
— Хвилювалася, бо це моя перша
виставка, на якій представлено 150
писанок, створених у 2002–2018 роках
у восковій техніці і в техніці витравлювання. Розумію, що писанкарі, які
спеціалізуються на цьому мистецтві
багато років, готують об’ємні виставки, я ж виставила лише те, що в мене
залишилося. Загалом, тішить, що мої
писанки подобаються глядачам.
Як відзначили відвідувачі виставки, авторка по-своєму підійшла до
колористики і візерунків, які в неї
осучаснюються. Тож завітайте на
„Розмальовану весну“, подивіться
по-новому на традиційну писанку,
поміркуйте про можливі шляхи її
розвитку і отримайте цілу пригорщу
гарного весняного настрою.
Катерина ГРЕЧИН
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П

родовжуємо знайомити наших читачів із львівськими політехніками, які боролися за волю
України з польським, німецьким і радянським окупаційними режимами.

Вони боролися за волю України
Іван Малюца

Тарас Коцюба

Народився близько 1909 року.
Навчався у Львівській політехніці. Учасник Празької конференції ОУН (1932 р.), організаційний
референт Проводу. Його звинувачено у справі атентату на польського міністра Б. Перацького й
засуджено на 12 років позбавлення волі.

Народився 1918 року в Дрогобичі. Закінчив гімназію, вступив до Львівської політехніки.
Член ОУН, інструктор юнацтва ОУН, керівник молодіжних організацій міста. 1940
року його заарештували і засудили до страти. Розстріляли
1941 року.

Юрій Артимишин

Богдан Сенів

Народився 1913 року в селі Гойча
біля Рави-Руської в родині священика. Закінчив гімназію у
Львові, навчався у Львівській політехніці (1931–1936 рр.), керував місцевою ОУН. Після приходу більшовиків (1939 р.) перейшов у підпілля. Дальша доля
невідома.

Народився 1920 року в Тустановичах (Борислав). Закінчив Дрогобицьку гімназію. 1939 року вступив
до Львівського політехнічного інституту. Провідник юнацтва ОУН
Дрогобицької округи. Від 1941
року перейшов на нелегальне становище. Енкаведисти вистежили
його, заарештували і закатували у
Дрогобицькій тюрмі 1941 року.

Олег Левицький
Народився 1921 року в місті Бережани Тернопільської області, закінчив гімназію. Навчався
у Львівській політехніці. Учасник підпілля ОУН. На „процесі
59-ти“, який відбувся 15–18
січня 1941 року у Львові, його
засудили до розстрілу (вирок
замінено на 10 років ув’язнення). Загинув 1941 року в бердичівській тюрмі, накривши своїм тілом гранату, яку
енкаведисти вкинули в камеру.

Андрій Кулай
Народився 1900 року. Профспілковий діяч Львівської політехніки, якого закатували
1941 року у львівський в’язниці НКВС №3, що містилася
на вул. Яховича. Світлину
знайдено в тюрмі випадково
після втечі Червоної армії зі
Львова наприкінці червня
1941 року.
Початок у числі 9

Ярослав Скасків
Народився 1919 року у с. Божиків,
що на Тернопільщині. Закінчив
гімназію, навчався на хімічному
факультеті Львівської політехніки. Був крайовим провідником
юнацтва ОУН, обласним провідником ОУН Львівщини. Загинув 19
липня 1944 року в бою повстанців
із німецькими загарбниками поблизу с. Прибин на Перемишлянщині. Нагороджений
Срібним Хрестом Заслуги посмертно.

Петро Касінчук (Тур)
Народився 1929 року у с. Мельниця-Подільська на Тернопільщині.
Навчався у Чортківській гімназії.
Від 1944 року — політінформатор
УПА. 1946 року під час бою з енкаведистами його поранили, схопили
і засудили на 15 років каторжних
робіт, 8 із яких відбув на уранових
рудниках. Львівську політехніку
закінчив після звільнення. Знаний на Тернопільщині
політичний і громадський діяч.
Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде
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до ювілею

Мовна основа „Просвіти“
Депутатсько-політична
діяльність як реалізація
мовних завдань „Просвіти
Як депутат Верховної Ради України від ВО „Свобода“ по мажоритарному окрузі м. Львова (була заступником голови комітету з питань
освіти і науки ВР у 2012–2014 рр).
ініціювала публічне закрикування в парламенті всіх депутатів, що
виступають недержавною мовою,
внаслідок цього кількість годин звучання російської мови зменшилася
в 3,1 раза.
Уперше на комітеті з питань
освіти і науки ВР України 6 березня
2013 року публічно змусила депутата від компартії О. Зубчевського
спілкуватися державною мовою.
Це той депутат, що серед 148 інших
депутатів-комуністів та регіоналів
підписав звернення до Польського
Сейму з вимогою визнати національно-визвольну війну українців
у період 1942–1945 рр. геноцидом
поляків! За образу його „чести“ 18
березня 2013 року він подав до суду
і ця судова тяганина тривала довго
і безрезультатно.
Закінчення. Початок у числах 6 — 9

наш календар
5 квітня — День працівників геології,
геодезії та картографії.
7 квітня — Благовіщення Пресвятої
Богородиці.
7 квітня — Всесвітній день здоров’я.
8 квітня — Воскресіння Христове.
11 квітня — Міжнародний день визволення в’язнів із фашистських концтаборів.
12 квітня — День авіації та космонавтики.
18 квітня — Міжнародний день пам’ятників та історичних місць.

Пам’ятні дати
5.04.1710 — у Бендерах козаки обрали
гетьманом Пилипа Орлика.
5.04.1882 — народився В’ячеслав Липинський, український історик i політичний діяч.
5.04.1915 — помер Володимир Шухевич,
український етнограф.

Ініціювала Подання до
Конституційного Суду
України про неконституційність ухвалення 3 липня 2012 року у Верховній Раді закону „Про
засади державної мовної політики“ В. Колесніченка та С. Ківалова і
виступила з доповіддю
в КС 13 грудня 2016 року
як суб’єкт цього подання.
Під час голосування законопроєкту
„Про вищу освіту“
(липень 2014 р.) з
моєї ініціятиви підтверджено правку (226
голосів) „мова викладання у вишах
— державна“ замість накинутого
під час другого читання „мовою
викладання у вищих навчальних
закладах є державна мова та інші
мови відповідно до Конституції
України“.
У післямайданний час максимально зосереджую свою увагу на
інтелектуально-просвітницьких
дописах до часопису „Слово Просвіти“, спрямованих на викриття нової
хвилі московізації України вже під
ліберально-европейською пудрою,

зокрема, через космополітизацію освіти.
За просвітницьку діяльність Всеукраїнське
товариство „Просвіта“
відзначило мене премією ім. Б. Грінченка
(2008 р.), за пропаганду
і популяризацію української книжки, зокрема проєкт „Від книги до
мети“, Ліга меценатів присудила премію ім. Д. Нитченка (2012 р.).
Наша боротьба за мову
триває. Тепер вона набула особливих правових
форм, закріплених у законі „Про освіту“: через
підвищення статусу мов нацменшин
обмежено статус державної мови.
Сильні і вільні нації ніколи не поступаються національними пріоритетами, і мова серед них визначальна.

5.04.1942 — помер Василь Пачовський, український поет-модернiст.
7.04.1876 — народився Iларiон Свенцицький, український філолог, літературознавець i мистецтвознавець,
організатор Національного музею у
Львові.
7.04.1917 — у Києві створено Центральну Раду.
8.04.1882 — народився Дмитро Дорошенко, український історик, громадський та державний діяч, заступник
Голови Центральної Ради.
8.04.1930 — вийшов на екрани кінотеатрів фільм О. Довженка „Земля“,
який на Брюссельському кінофестивалі визнано однією з 12-ти найкращих стрічок світового кіно.
9.04.1864 — народився Павло Грабовський, український поет.
10.04.1898 — у Полтаві народився
Степан Скрипник (Патріарх УАПЦ
Мстислав).

10.04.1947 — народився Юрій Рудавський, професор, ректор Львівської
політехніки.
14.04.1768 — в Україні під проводом
Максима Залiзняка та Івана Гонти почалося найбільше повстання проти
польського панування.
14.04.1887 — народився Іван Кавалерідзе, український скульптор, кінорежисер і драматург.
15.04.1844 — народився Теофiл Копистинський, український живописець.
15.04.1893 — помер Іван Манжура,
український поет i етнограф.
15.04.1918 — помер Iван Нечуй-Левицький, український письменник.
16.04.1848 — скасування панщини в
Габсбурзькій імперії, до складу якої
входила тоді Галичина.
18.04.1897 — народився Мар’ян Крушельницький, український актор,
режисер i педагог.

Ірина ФАРІОН,
професорка катедри української
мови, голова мовної комісії
Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки,
доктор філологічних наук,
народний депутат України
VII скликання
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студентський бум

Тарас Тополя у Львівській політехніці
зірвав аншлаг

Н

арешті! Винайшли формулу — що потрібно для того, щоб
студенти добровільно і масово прийшли на подію, уважно
слухали, задавали запитання і добули до самого завершення, не
просочуючись один за одним, як пісок крізь пальці, покидаючи
аудиторію. Це вдалося зробити ГО „Львівський молодіжний
клуб“ 29 березня, запросивши на зустріч до молоді їхнього
улюбленця — фронтмета гурту „Антитіла“, волонтера Тараса
Тополю.

| Світлини Наталії Павлишин

Артист не просто
так приїхав до Львова
і до Політехніки, а як
амбасадор глобальної
молодіжної платформи
U-Report, завдяки якій
молодь через швидкі
СМС-опитування або
Твітер може висловлювати свою думку щодо
важливих суспільних питань. А що більше учасників цих опитувань, то
більший вплив матиме
їхня думка. U-Report
працює у 35-ти країнах і
його учасниками є понад
3 млн молодих людей.
Зустріч із Тарасом
Тополею відбувалася у
форматі питання-відповідь, тож молодь мала
нагоду дізнатися все, що
цікавило. Найперше, що
запитали — коли відбу-

дуться нові концертні
тури.
— Цього року ми вирішили зробити паузу,
бо пишемо новий альбом, який плануємо видати вже цієї осені. 2019
року мандруватимемо
Україною, бо в обласних
центрах відбуватимуться концерти open-air,
а не в закритих приміщеннях.
Були питання й про
волонтерство артиста.
Відомо, що від початку
війни в Україні він робить чимало пожертв на
підтримку наших воїнів
та їздить на прифронтові території.
— Вважаю, що військове волонтерство —
це ганьба для держави.
Наш народ показав, що

він може
самотужки
витягувати державу із
будь-якої поганої ситуації, а для тих,
хто будував
25 років саме
таку державну
машину — це
ганьба. Хотів
би, щоб волонтери працювали в цивільній
сфері, а не у
військовій, —
наголосив Тарас
Тополя.
Також студентів цікавило бачення співака щодо
того, що потрібно зробити, аби
молодь не виїж-

джала так масово за
кордон у пошуках
кращого життя.

— Передовсім треба пам’ятати, що є світовий ринок. І
коли розумієш, що хтось
може оцінити твій розум,
твої вміння
значно вище,
бачиш, що десь
є значно кращі
перспективи, то,
звичайно, дивитимешся в той
бік, який би ідеологічний стержень у тебе не
був. Я знаю багато таких історій.
Це не погано, чи
добре, а просто
факт. Людина
шукає кращого.
Тому найперше
в нашій країні треба
створити умови для розвитку і базу для росту.
Це питання відкрите для
дискусії. Принаймні потрібно створювати сприятливі умови, шукати
способи для прогресу. Є
багато економічних, соціальних чинників.
На завершення зустрічі всі разом заспівали
одну з улюблених пісень
„Там, де ми є“, фотографувалися, брали автографи.
Наталія ПАВЛИШИН
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„Музика без барабанів —акварельний
малюнок, якому бракує контурів“

У

старших класах у старому сімейному альбомі він знайшов
фото, на якому, дев’ятимісячний, дуже задоволений і… з
барабаном. Минув час —і Антон Мінчук, випускник ІКНІ Львівської
політехніки, зумів не лише стати барабанщиком, а й відкрив свою
барабанну школу.

—З раннього дитинства був залучений до музики —мама бачила в
мені майбутнього великого піаніста,
згодом була гітара, —розповідає Антон. —Фортепіано насправді цікавило мене мало, я мусив докладати
великих зусиль, щоб щось вивчити,
зіграти. Тоді зрозумів, що більше
приваблює не класична, а сучасна
музика —рок-н-рол, рок, блюз. Коли
зацікавився барабанами, припинив
займатися іншими інструментами.
Згодом придбав їх і став дратувати
грою своїх сусідів. А мало бути все
трохи інакше —потрібно було почати з вивчення барабанних технік і
практики на спеціальних тихих тренажерах.
—То Ви зважили на обурення сусідів і стали шукати для себе музичного
гуру?
—Насправді більшість сприймала мою гру досить толерантно, лише
один сусід (мабуть, мав абсолютний
слух), тільки я сідав за барабани, уже
невдоволено стукав по батареї. На
щастя моїх сусідів, я невдовзі поїхав з рідного Ужгорода до Львова,
бо вступив до Політехніки. Але бажання до творчого самовираження
не зникло. Я був у пошуку музичних
подій і можливостей. Грав у різних
колективах, різну музику, але невдовзі зрозумів, що не прогресую —
не можу зіграти чогось складнішого,
впевненіше. Мене це засмутило —і я
пішов учитися.
Барабани, як ми бачимо їх нині,
—це комплексна ударна установка,
що складається з різних інструментів. Вона виникла сто років тому
в еру джазу у США, звідки розповсюдилася по світу. У нас і країнах
пострадянського простору не було
необхідних знань, розуміння правильних технік та підходів до гри.
Буквально років шість-сім тому в
Україні нарешті з’явилися люди, які
вивчали ефективні барабанні техніки і концепції там, де вони зародилися. Мова про Максима Дьоміна,

який працював як музикант у Канаді
й інтенсивно вивчав техніки у живої
легенди барабанів Дома Фемюларо.
Тепер в Україні є осередки людей,
яких навчив Максим і які самі вже
просувають ефективні барабанні
техніки. Я навчався в учня Максима
Сергія Красуцького. Дуже корисними були майстер-класи у Львові й
Києві —приїжджали артисти світового рівня, Максим і двічі —сам Дом.
—Поговорімо про розслабленість.
Для барабанщиків, які особливо інтенсивно задіюють під час репетицій
і концертів усе тіло, вона надзвичайно
важлива. Як же її досягти?
—Справді, щоб зробити потужний удар, барабанщик має бути в
розслабленому стані. Є різний комплекс вправ для появи потрібних відчуттів у ногах і руках. Але жодна
вправа не буде ефективною, якщо
на розслаблення не налаштуєшся
сам. Підказати, в яких місцях у тілі в
тебе виникає напруження, допоможе
і викладач. Важливо моніторити себе
і практикувати перед дзеркалом. Я
стараюся зауважити напружені місця і розслабити їх. І це, можливо,
вимагає лише певної концентрації
уваги.
—А як щодо перемикання уваги з
однієї дії на іншу?
—В ідеалі той, хто грає на барабанах, має вміти одночасно керувати кількома процесами. Переваж-

но люди намагаються запам’ятати
комбінації рухів. Але є концепція
незалежної гри, яка передбачає, що
кожна з наших кінцівок діє окремо.
Звертаємо увагу і на те, що грають
інші музиканти. Розподілу уваги
можна досягнути, якщо старатися
розширити межі оперативної пам’яті. Взагалі, гра на барабанах —це не
лише фізична, а й розумова робота.
—І не тільки потрібно відтворити ритм, а й виразити свої і не свої
емоції.
—Так, це засіб вираження емоцій
і музичних ідей. Барабани, можливо,
—найбільш емоційний інструмент,
у них дуже широкий динамічний діапазон звучання, від тихого до дуже
голосного. Барабани, на мою думку,
існують для того, щоб підкреслити
ритмічність у музиці. Бо вона без
них —ніби акварельний малюнок,
якому бракує контурів.
—Багато залежить від музиканта, але наскільки важливо мати ще й
хороший інструмент?
—Спочатку нема потреби думати не те що про дорогу установку, а
взагалі про її придбання. Насамперед —освоєння рухів на спеціальних
тренажерах. Якщо вже почали грати
в якомусь гурті, то й тоді не конче
купувати барабани (на репетиції й
концерти барабанщики ж не приходять зі своїми музичними установками), достатньо мати лише певні
елементи, як-ось: тарілки, малий барабан, педалі, які найбільш чутливі і
необхідні вам. Якщо ж ви безнадійно
хворі барабанами, то тоді купуйте
установку.
—Схоже, що Ви ними вже захворіли остаточно, бо у Вас є і своя репетиційна, звукозаписувальна студія, і своя
барабанна школа…
—Так, і цікаво спостерігати, як
студенти, учні вчаться, як розвивається музика у Львові.
—І як вона розвивається?
—Мені здається, що музика в нас
почала більш активно розвиватися за
останні рік-два. Львів часто називають культурною столицею, але, на
мою думку, ще багато треба зробити
для того, щоб він справді став нею.
Наталя ЯЦЕНКО
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Яке місце посідає спорт у Вашому житті?
Роксолана Пиш’єва, студентка
першого курсу магістратури
Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних
технологій:

Дмитро Попков, студент другого
курсу Інституту архітектури:

„Коли є можливість,
ганяю м’яча“

„Спорт тримає
мене в тонусі“

Років п’ять я тренувався в
Академії футболу в Миколаєві. До того просто грав у футбол
із хлопцями у дворі, а батько запропонував поставитися до цього більш серйозно.
Тренування відбувалися тричі на тиждень, раз на
сезон був весняний чи осінній турнір —вигравали
кубки. У команді був захисником. Якщо траплялися помилки, то образ не було: всі розуміли, що це
спорт і наступного разу буде по-іншому. У футболі
мені подобається сам ігровий процес. Тепер увесь
мій час займає навчання, тому лиш-но з’являється
можливість, ганяю м’яча по-аматорськи, вболіваю
за український футбол. Спорт допомагає стати сильним духом.

Я —майстер спорту зі спортивної гімнастики, тренуюся зі шести років. Стала
студенткою і на парах з фізкультури мене помітила Марта Мельничук —так почала займатися
спортивною аеробікою. Тепер тренуюся рідше,
бо вже потрібно шукати роботу й для спорту часу
бракує. Подобається, що аеробіка в дечому схожа
на гімнастику, що знайшла собі у секції друзів і
разом з ними багато подорожую, веду активний
спосіб життя. Виступати на змаганнях більше люблю не сама, а в групі —почуваюся впевненіше.
Спорт тримає мене в тонусі.
Маркіян Дуркот,
студент першого
курсу Інституту
комп’ютерних наук
та інформаційних
технологій:

„Я у збірній
Політехніки з тенісу“
Я зі семи років на тренуваннях з великого тенісу. Виступав на багатьох українських змаганнях, вигравав їх. Люблю цей вид спорту,
бо в ньому треба мати не лише добру фізичну
підготовку, а й думати: бачити корт і раціонально розподіляти свої сили. На добрий результат впливає психологічне налаштування
на гру, концентрація на ній. Тому за годину
до матчу я намагаюся з ніким не говорити —
мені потрібна повна ізоляція від подразників
зовнішнього світу. Вступивши до Політехніки, я увійшов до збірної університету. Зі
спортом варто дружити, бо це здорово, це
ліпше, ніж пити-курити й сидіти за компом.

Ірина Батовська, студентка
четвертого курсу Інституту
гуманітарних та соціальних наук:

„Хочу побувати в
гірських регіонах світу“
Моя спортивна історія розпочалася
з гірського туризму, коли у десятому
класі я вперше пішла в гори. Згодом захопилася йогою і паралельно бігала, як вдавалося, —чи
зранку, чи ввечері. Особливо активно бігала влітку, а
ще захопилася трейлранінгом —бігом на пересічній
місцевості. Мене це приваблює, бо я виросла у Закарпатті, де більше ґрунту, ніж асфальту. Переглядала відео
французького клубу „Саломон“ —надихалася, читала
про техніку й спорядження. Навіть мала амбіції брати участь у змаганнях. Крім цього, я закінчила курси з
альпінізму. Тепер ходжу до спортзалу в „Спартак“, де
систематично виконую силові вправи. З цілей —дуже
хочу побувати в різних гірських регіонах світу. Спорт
сприяє формуванню стресостійкості й організованості.
Під час занять виділяються ендорфіни —і опісля я мимоволі усміхаюся.
Опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Найкращі у спорті минулого року
Антон Дукач —м. с. м. к. зі санного спорту, учасник Олімпійських зимових ігор (Південна Корея), ІКТА;
Оксана Райта —м. с. із легкої атлетики, дворазова чемпіонка України, учасниця Всесвітньої універсіади, Інститут
післядипломної освіти;
Олександр Тимофєєв —м. с. із настільного тенісу, перше
місце на Універсіаді України, ІНЕМ;
Роман Штикало —м. с. із веслування на байдарках і каное,
перше місце на Чемпіонаті світу серед юніорів, ІКНІ;
Роман Грушка —к. м. с. із гирьового спорту, чемпіон Украї-

ни серед студентів, ІБІД;
Іван Король —м. с. м. к. із пауерліфтингу, п’яте місце на
Чемпіонаті світу серед дорослих, ІІМТ;
Степан Гавловський —м. с. із боксу, перше місце на Універсіаді України, ІНЕМ;
Ганна Трібушна —к. м. с. із шахів, друге місце на Чемпіонаті
України до 20 років, ІКНІ;
Андрій Гуцалюк —к. м. с. із баскетболу, друге місце на Універсіаді України, срібний призер Чемпіонату України серед
команд вищої ліги, ІІМТ;
Олег Легендзевич —м. с. із футзалу, срібний призер Чемпіонату України, ІТРЕ.
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Спорт у Політехніці: радіти здобуткам
і думати про майбутнє
к курчат восени лічать, так і спортивні
підсумки у Львівській політехніці
підбивають лише після того, як усі можливі
медалі та звання завойовано. Щоправда,
припадає ця традиційно урочиста церемонія
переважно аж на березень: під оплески
нагороди за вдалі виступи на змаганнях з рук
ректора й проректорів приймають найкращі
спортсмени серед студентів і викладачів,
найкращі команди і їх тренери. Цього року
спортивний вечір зібрав, як звично, повен
зал глядачів і був незмінно видовищним.

Після підняття Державного
прапора України і звучання славня
України, оголошують про нагородження найкращих спортсменів. З
вітальним словом виступив ректор,
професор Юрій Бобало:
—Мені дуже приємно, що всі нагороди, які отримала Львівська політехніка, дозволяють говорити про
неї як про спортивний університет,
студенти якого можуть конкурувати з професійними спортсменами.
Це дуже важливо для іміджу нашого
навчального закладу. Дякую нашим
студентам, що вони знаходять можливості і час для занять фізкультурою.
Сценарій вечора практично не
відрізнявся від сценаріїв попередніх
років —вручали кубки та інші винагороди тим, хто найбільше й найуспішніше долучався до спорту, упереміш з танцювально-співочими номерами й спортивними виступами.
Тому більш цікаво, як оцінює розвиток спорту в університеті завідувач
кафедри фізичного виховання Львівської політехніки Віктор Корягін:
—Торік наші студенти успішно
виступили на змаганнях Універсіади України: команда з настільного
тенісу посіла перше місце, баскетболісти були другі, а волейболісти
—треті. На Універсіаді Львівщини
Львівська політехніка здобула другу
сходинку, після ЛДУФК ім. І. Боберського, випередивши Львівський національний медичний університет
ім. Д. Галицького і ЛНУ ім. І. Франка. З одинадцяти видів спорту ми
вибороли перші місця, з тринадцяти
—другі і з десяти —треті. З тридцяти
шести видів спорту у тридцяти чоти-
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рьох наші спортсмени є призерами
(лише футболісти й представники
стрільби з лука посіли четверті місця). Студенти-політехніки багато
виступали на міжнародних змаганнях, спортивні заходи міжнародного
рівня відбувалися і в Політехніці —з
волейболу й баскетболу серед дівчат.
Нашим торішнім досягненням є і те,
що жіноча команда з настільного тенісу стала чемпіоном України, а чоловіча перейшла грати у вищу лігу.
Баскетболісти, до речі, теж грають у
вищій лізі. Крім цього, два студенти-політехніки зуміли здобути звання майстра спорту міжнародного
класу, а ще двоє —майстра спорту.
Щодо пріоритетів на цей рік, то
незмінним для кафедри фізичного виховання залишається увага до
всіх видів спорту. З нового —реконструкція ігрового залу у спортивному корпусі по вул. Стуса, 2 і відкриття секції стрільби з лука. Ігровий зал
буде у тому ж приміщенні, де вже діє
зал із фехтування, на третьому поверсі. Зараз він потребує оснащення
—заміни підлоги, вентиляції, опалення, перекриття даху. Він доволі великий (тридцять на тридцять
метрів), тож, якщо до кінця року
завершимо його ремонт, заняття з
ігрових видів спорту —гандболу,
волейболу, футзалу —зможемо перенести туди. У проекті —ремонт
басейну, який розміщено там же, але
на першому поверсі. Він, щоправда,
потребуватиме багатьох ремонтних робіт, бо ми його отримали в
занедбаному стані. Крім цього, хочемо у нашому університеті підняти
рівень стрільби з лука: візьмемо викладача (студенти-спортсмени на-

разі тренуються в інших спортивних
товариствах) й з нового навчального
року відкриємо секцію. Тренування
відбуватимуться у четвертому корпусі, через два-три роки матимемо
своїх призерів.
Начальник Львівського облвідділення Комітету з фізвиховання
та спорту МОН України Анатолій
Ігнатович додає:
—Останнім часом надходять сигнали про закриття кафедр фізичного виховання у вишах, зменшення
кількості студентів, які займаються
спортом, одним словом, —песимізм і спад. Якщо майбутнє видається безрадісним, то гляньте на
результати, які продемонстрували
студенти-спортсмени Львівської
політехніки торік, —вони обнадіюють. Політехніка —єдиний навчальний заклад, який взяв участь у всіх
видах спорту програми Універсіади
Львівщини —2017. Запевняю, що
зростає не лише кількість переглядів
Pornhub’у у студентських гуртожитках, а й кількість студентів, небайдужих до спорту.
Студенти, за спостереженням Віктора Максимовича, пари з фізичного виховання відвідують, пропускають їх здебільшого через хворобу. У
квітні-травні на них чекають тести з
оцінювання фізичної підготовки за
кількома показниками —швидкість,
витривалість, гнучкість, спритність
і сила. Але хвилюватися їм, на думку завідувача, потреби нема, адже
з подібними випробовуваннями,
оскільки мали їх восени, вони вже
ознайомлені.
Наталя ЯЦЕНКО
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
5 квітня — Музичний салон —Stabat Mater. 15.00,
„Сільська честь“ (опера). 18.00.
10 квітня — Музичний салон —„Від Шнітке до
Шнітке“. 19.00.
11, 13 квітня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
12 квітня — „Наталка Полтавка“ (опера). 18.00.
14 квітня — Музичний салон —Концерт скрипкової
музики. 15.00, „Трубадур“ (опера). 18.00.
15 квітня — „Білосніжка та семеро гномів“ (балет).
12.00, Музичний салон —Barvinskiy duo. 15.00,
„Сільська честь“ (опера). 18.00.
17 квітня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 14.00.

Національний академічний
український драматичний театр
ім. М. Заньковецької
10 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.
11 квітня — „Марія Заньковецька“ (прем’єра). 18.00.
12 квітня — „За двома зайцями“ (прем’єра). 18.00.
13 квітня — „Ревізор“. 18.00.
14 квітня — „Дама з камеліями“. 18.00.
15 квітня — „За двома зайцями“ (прем’єра). 12.00,
„Віяло леді Віндермір“. 18.00.

Камерна сцена
12 квітня — „Катерина“. 13.00.
18 квітня — „Мій Роден“ (прем’єра). 17.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
10 квітня — „Амнезія, або Маленькі подружні
злочини“. 19.00.
11, 13 квітня — „Дихання“. 19.00.
12 квітня — „Дюма. Двір Генріха ІІІ. 1991“. 19.00.
14 квітня — „Ножі в курях“. 19.00.
15 квітня — „Раптом минулого літа“. 19.00.
18 квітня — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський академічний драматичний
театр ім. Лесі Українки
13 квітня — „Баба Пріся“. 19.00.
14 квітня — „Боженька“ (прем’єра). 19.00.
15 квітня — Відкриття виставки костюмів
Львівського національного театру опери та
балету ім. С. Крушельницької, художниця —
Христина Козак. 14.00.

Колектив кафедри транспортні технології Інституту інженерної механіки і транспорту Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щире співчуття асистенту кафедри Галині Василівні Півторак з приводу важкої втрати — смерті
батька.
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Як подати оголошення
в „Аудиторію“

Національний університет
„Львівська політехніка“

Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення
•	комерційного характеру: до 30 слів —
70,00 грн.; від 30 до 60 слів — 140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами
реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн.;
• співчуття — 30,00 грн.;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
Е-mail: audytoriya@gmail.com

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
студентський квиток на ім’я: Тіяра Андрій
Русланович;
студентський квиток і залікову книжку на
ім’я: Почекайло Борис Борисович;
студентський квиток на ім’я: Гнатюк Орися
Ігорівна;
студентський квиток №11324240 на ім’я:
Яковлєв Марк Вячеславович;
студентський квиток на ім’я: Бециль Віталій Андрійович;
залікову книжку на ім’я: Глинка Ярослав
Юрійович;
залікову книжку на ім’я: Венгерчук Неля
Андріївна.
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оголошує конкурс на заміщення
посад завідувачів кафедр:
•• будівельного виробництва;
•• гідравліки і сантехніки;
•• дизайну архітектурного середовища;
•• електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних
систем;
•• менеджменту персоналу та адміністрування;
•• радіоелектронних пристроїв та
систем;
•• технології машинобудування;
•• технології органічних продуктів;
•• фізичної, аналітичної та загальної хімії;
•• хімічної інженерії;
•• хімічної технології неорганічних речовин.
Особи, які бажають взяти
участь у конкурсі, подають такі
документи:
✓✓заяву;
✓✓особовий листок обліку кадрів
з фотографією;

✓✓автобіографію;
✓✓копії документів про вищу
освіту, наукові ступені і вчені
звання;
✓✓список друкованих праць і винаходів із зазначенням публікацій в журналах, що входять
до наукометричних баз даних
(Scopus, Web of Science) та індексу Гірша, завірених за встановленим порядком;
✓✓згоду на збір та обробку персональних даних;
✓✓копії паспорта та трудової
книжки.
До участі у конкурсі на заміщення посад завідувачів кафедр
допускаються особи, які мають
науковий ступінь доктора чи кандидата наук та вчене звання професора чи доцента відповідно до
профілю кафедри, а також стаж
науково-педагогічної роботи не
менше 10 років.

Термін подання документів на конкурс — місяць з дня опублікування
оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я
ректора Національного університету „Львівська політехніка“
за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 303,
конт. тел. 258-24-82.
Житлом університет не забезпечує.
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