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Думки з Наукових фестин

Соломія Матвій, піар-менеджер 
відділу маркетингу Львівської 
політехніки, співорганізатор 
Наукових фестин:

„Розширюємося 
географічно та 

тематично“
На чому насамперед варто наголосити 

— ми розширюємося. Охоплюючи різні сфери, виходи-
мо за рамки університету, наукового заходу. Акценту-
ємо, що Наукові фестини — це науково-розважальний 
захід, тож запрошуємо і дизайнерів, і танцюристів, і 
музикантів. Цього разу до нас приїхали студенти та 
представники Хмельницького та Вінницького полі-
технічних коледжів. Це була їхня власна ініціатива 
долучитися до проведення цього заходу. Ми обрали 
останній робочий день, бо зазвичай у вихідні і студен-
ти мають власні плани. Тим більше, школи та інші на-
вчальні заклади можуть використовувати цей день із 
пізнавальною, профорієнтаційною метою. 

Олена Харгелія, заступник директора Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки:

„Це добра реклама для університету“
Цей захід є потужною рекламою університету. Крім цього, учні та студенти мають змогу 
зайти не лише в кабінети. Цьогоріч ми активно співпрацювали з кафедрою СКІД ІГСН, 
готували з ними сценарій заходів НТБ до Фестин. Найбільше цікавить відвідувачів не 
лише побувати, наприклад, у читальний зал, а зайти до книгосховища. Тож цього разу 
ми робили квест так, щоб учасники шукали відповіді в усьому приміщенні НТБ. Тема цьо-
горічних наших фестин „Від реальності до віртуальності“. Тобто ми пов’язували традиційну 
спеціальність бібліотекаря зі сучасними технологіями. Тож майбутні студенти, які до нас завітали, могли собі 
уявити, як ця нова спеціальність розвивається, адже зараз постають нові вимоги до бібліотекаря як інформа-
ційного працівника. І ми рухаємося в напрямі реновації нашої бібліотеки. Бо виш такого масштабу і з такою 
історією не може мати бібліотеку без змін. Має бути все нове, бо є нові вимоги і потреби від користувача.

Олексій Скрипник, випускник 
Львівської політехніки, 

народний депутат України, 
співзасновник компанії Eleks:

„Завтрашні 
студенти мають 

розвивати 
Політехніку“

Радий, що моя альма-матер працює над тим, що 
розвиває науку. Для цього потрібно  дуже мало: 
щоб сюди приходили діти, в яких горять очі. Аби 
так було, потрібно, щоб їм стало цікаво і вони 
зрозуміли, що професія інженера, хіміка, біолога 
чи механіка, вже не кажу про комп’ютерника, — 
це дуже класно, що вона має перспективи. Треба, 
аби молоді люди приходили до Політехніки і її 
розвивали. 

Думки збирали Наталія ПАВЛИШИН                           
та Ірина МАРТИН

Наталя Чухрай, проректор з 
наукової роботи Львівської 

політехніки:

„Частину заходів 
провели в 

органному залі“
Цього року вперше в рамках Нау-

кових фестин в органнщму залі від-
бувся музичний захід. Досі ми були зорієнтовані лише 
на технічні події. І ось дуже приємна пропозиція від 
керівництва органного залу — провести частину 
фестин тут. Львівська політехніка — не тільки потуж-
ний освітній, важливий науковий центр, але й  культур-
но-просвітницький, де місія доєднання до світлого, до 
мистецтва, також дуже важлива. Намагаємося донести 
це нашим студентам, викладачам. І сьогодні  — нагода 
показати, як відбувається дотик науки до мистецтва. 

Ольга Мельник, 
завідувач кафедри 

зовнішньоекономічної та 
митної діяльності ІНЕМ:

„Цьогорічні фестини 
були особливі“

Наукові фестини, які тепер відбу-
лися, суттєво відрізнялися від попе-
редніх. Кожен інститут досить креативно підготував 
інформацію про себе, знайшов те, чим може заціка-
вити абітурієнтів, а також підготував цікаві конкурси, 
квести, вікторини. Попри те, що це профорієнтацій-
ний захід, до нього активно долучилися наші студен-
ти і розповідали школярам, що цікавого відбувається 
у Львівській політехніці, які тут є новації, проекти. 
Цьогорічний захід був особливий. Це підтвердила 
атмосфера свята, драйв, настрій присутніх.
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У пошуку нових Банахів і Медведських…
Учетверте у Львівській політехніці відбулися наукові фестини. Як 

зазначив у вітальному слові ректор Юрій Бобало, основна мета 
заходу — не тільки ознайомити школярів із науковими доробками 
університету,  навчальними напрямами, а й отримати професійно 
зорієнтованих вступників, бо лише такі люди можуть здобути фахові 
знання і стати корисними у промисловості.

Цього дня по-
чесними гостями 
дійства були шко-
лярі-старшоклас-
ники, які шукають 
свій професійний 
шлях. Вони мали 
нагоду дізнатися, 
чи серед розмаїття 
інститутів Львів-
ської політехніки є 
той, де можна здо-
бути професію своєї 
мрії. Навіть погода 
неабияк сприяла 
цьому, адже день 
видався сонячним 
і дуже теплим. Під 
час урочистого від-
криття присутні 
дізналися про здобутки 
університету та відомих 
людей, які свого часу об-
рали Політехніку. 

 На подвір’ї головного 
корпусу кожен інститут 
представив свої надбання, 
якими можна  зацікавити 
завтрашнього вступника. 
До них охоче  долучилися 
коледжі, структурні під-
розділи Політехніки, а та-
кож Інтелектуальний нав- 

чально-науковий центр 
професійної орієнтації. 

Підходимо до розклад-
ки ІІМТ. Асистент кафед-
ри ПМОМ Тарас Ковбасюк 
розповідає про розробки 
кафедри — демонструє 
прилад для процесу 
кристалізації і 3Д-прин-
тер, який використовують 
у ливарному виробництві, 
скажімо, для виготовлен-
ня ювелірних прикрас.   

Н а в п р о т и 
— ІСТР ім. 
В. Чорново-
ла. Тут заці-
кавлюють школярів 
комп’ютеризованим 
роботом серцево-ле-
геневої реанімації, 
дозиметром-раді-
ометром „Терра“, а 
також приладом для 
визначення вмісту 
нітратів у продук-
тах харчування. Тим 
часом представники 
кафедр безпеки ін-
формаційних тех-
нологій і захисту 
інформації коло 
містка Туллє роз-

повідають зацікавленим, 
у чому полягає спеціаль-
ність „кібербезпека“, де-
монструючи пристрої для 
диктофонів і прихованих 
камер. Інженер Олег Горя-
чий показує цікаве облад-
нання. Здобутки Інституту 
геодезії  — безпілотні лі-
тальні апарати, електронні 
роботизовані тахометри, 
сканери місцевості тощо. 
ІБІД представляє цікаві 
будівельні конструкції: пі-
нобетонні, залізобетонні, 
скляні, дерев’яні.

Однак справжнім фа-
воритом заходу виявився 
ІХХТ. Екстракція, барв-
ники, розведені солі, ма-
гія кольору, мило ручної 
роботи. Тут демонструють 
дію гідрогелю, показують, 
як знебарвити розчин, 
розповідають про важливі 
наукові цікавинки. Увагу 
привертає установка для 
екстракції, якою добува-
ють ефірні олії з цедри 
цитрусових. Біотехнологи 
і фармацевти влаштували 
відвідувачам свята дегус-

тацію йогуртів, які самі 
виготовляють. Зацікавле-
ні з великим азартом спо-
стерігають за слимаками 
і почергово розглядають 
через мікроскоп мікроор-
ганізми. Тим часом в ор-
ганному залі відбувається 
коротенький екскурс в іс-
торію органа і звучить му-
зика у виконанні Олени та  
Ігоря Мацелюхів. А керів-
ник центру професійної 
орієнтації Олександр За-
хар’яш демонструє сучас-
не звучання органа, яке 
перед глядачами створює 
методом електронагріван-
ня трубки.     

Всі охочі голосують 
за інститут, який їм цьо-
го дня найбільше сподо-
бався. Наприкінці заходу 
проректор Наталя Чухрай 
оголошує результати: 54 
голоси отримують колек-
тиви ІТРЕ та ІППТ і як на-
городу — торт, який вони 
між собою поділять. А лі-
дером фестин  став ІХХТ, 
який здобув 74 голоси. І 
теж отримує торт, але його 
вже ділитимуть на більші 
частинки самі хіміки між 
своїми.

На закінчення свята в 
небо здіймається скринь-
ка побажань, яку актив-
но наповнювали не лише 
школярі, а й студенти, 
зрештою, усі відвідувачі 
фестин, котрі не переста-
ють мріяти і вірити в те, 
що якщо бажання сильне, 
то воно неодмінно здійс-
ниться.
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Фестини не лише наукові
Наука наукою, але політехніки  талановиті не лише в ній. Наукові 

фестини показали якраз багатогранність і викладачів, і студентів. 
А також і те, що саме у Львівській політехніці є всі можливості для 
саморозвитку: тут знаходять своє місце і ті, хто обожнює поринати в 
музику та співи, і ті, хто живе в ритмі танцю чи марить театральною 
сценою. Фізики, інженери та техніки, справді, неабиякі романтики.

Яскравими на Фестинах були ви-
ступи колективів Народного дому 
„Просвіта“ (керівник — Степан Ша-
лата). Танцюристи, співаки, музи-
канти створили святкову атмосферу. 
А територія довкола нашого універ-
ситету сприяла цьому настільки, що 
не потрібно було жодних декорацій. 

Багато тих, хто 
проходив 20 квіт-
ня повз головний 
корпус Політех-
ніки, не встояли 
перед спокусою, 
щоб не заглянути 
і побачити, що тут 
відбувається. Це 
справді було щось 
надзвичайне: од-
ночасно на кіль-
кох локаціях про-
ходили дуже різні 
акції, не говорячи 
вже про наметове 
наукове „містеч-
ко“, де в кожному 
куточку вирував свій рух. 

Навіть не уявляю, як вдавалося 
студентам цього дня висиджувати 
на парах, бо за вікнами точно було 
значно цікавіше. Та й переконана, 
що для багатьох, особливо першо-
курсників, Наукові фестини стали 
своєрідним відкриттям альма-ма-

тер та можливістю зрозуміти, що 
тут навчання може бути надзвичай-
но цікаве.

Що ж до видовищ, то чи не най-
більше глядачів зібрав виступ На-
родного ансамблю танцю „Вірність“, 
Ансамблю бального танцю „Грація“, 
Ансамблю естрадної пісні „Сузір’я“, 

показ дизайнер-
ських суконь із 
шовку та шерсті 
— справжні мис-
тецькі витвори 
— дизайн сту-
дії „Королівство 
вовни“ Наталії 
Король і шоу екс-
тремалі від Bike 
trial performance 
— від того, що 
витворяли хлопці 
на велосипедах, 
запирало дух та 
волосся ставало 
дибки.

Поміж тим був 
час і для інтелектуального трену-
вання — в актовій залі провадили 
турнір одночасної гри в шахи. Тож 
вирували не лише емоції, а й активно 
працював мозок. 

Також відбувалися змагання за 
досить солідний приз — два квитки 
до Праги від партнера Фестин East 

West Eurolines. Ті, хто хотів випро-
бувати свої сили, мали вдвох проко-
тити величезне колесо від автобуса 
на швидкість. І ті, кому це вдалося 
зробити за найкоротший час, мати-
муть нагоду провести цікаві вихідні 
в Європі.

Ще одним місцем, де відбувало-
ся безліч мегацікавих заходів стала 
Науково-технічна бібліотека. Як 
і годиться такому закладові, біль-
шість із акцій були інтелектуальні, 
але точно не нудні. Найперше, що 
могли ті, хто прийшов до бібліотеки 
не за книжкою, — навчитися успіш-
ного блогерства в Instagram. А це, 
погодьтеся, сьогодні дуже актуаль-
но і навіть вигідно. Також занури-
тися у загадковий світ під час квесту 
„Загадки старого Трістрама“. Учас-
ники розгадували загадки та шукали 
магічну книгу втрачених знань. Ще 
більшої заохоти до активної роботи 
додали дебатні ігри „Sharing-куль-
тура: за і проти“. Особливо це стало 
цікаво для тих, хто ще не пробував 
своїх сил у публічних виступах та не 
переконував когось у своїй правоті. 
Завершилися заходи в НТБ екскур-
сією Politechnika inkognita, до якої 
долучилося півсотні зацікавлених 
історією університету та бібліотеки, 
зокрема її старого корпусу.

Завершення Фестин було не менш 
феєричним, аніж початок. Упродовж 
усього дня відвідувачі мали можли-
вість записувати свої мрії і бажання 
та складати їх у спеціальну скриньку. 
А наприкінці заходу її на повітряних 
кулях від Tech StartUp School — шко-
ли тих, хто точно знає: мрії здійсню-
ються —  запустили в небо. 

Після Фестин усі були щасливі і 
натхненні, хоча й неймовірно втом-
лені. 
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конкурс

Змагалися біотехнологи 
На підсумкову науково-практичну конференцію другого туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності „Біотехнології та біоінженерія“ прибули 32 студенти 
зі 17 вишів України. 

Конференція відбувалася у трьох 
секціях: „Промислова, харчова, сіль-
ськогосподарська біотехнології“, 
„Біомедична і фармацевтична біо-
технології та біоінженерія“, „Моле-
кулярна біотехнологія та біоінфор-
матика“ й „Екологічна біотехноло-
гія та біоенергетика“. Загалом на 
конкурс надійшло 45 робіт із 20-ти 
вишів України. Після рецензування і 

оголошення рейтингового списку на 
фінал запросили 39 студентів, однак 
прибули не всі.

Фіналісти отримали подарунки 
від спонсорів (Львівської пивоварні, 
магазину „Мобіманія“ і „Сфери Сім“) 
та відзнаки в різних номінаціях: „За 
оригінальність ідеї“, „За наполег-
ливість у роботі“, „За практичне 
спрямування“, „За креативність у 

роботі“, „За наполегливість у дослі-
дженнях“, „За яскраву презентацію“ 
тощо. 

Переможців і призерів конкур-
су журі визначило у кожній секції. 
Отож, перше місце здобули: Іванна 
Краєвська (Чернівецький універси-
тет ім. Федьковича), Ірина Власюк 
(ЛНУ ім. І. Франка), Наталія Жалій 
(Університет харчових технологій). 
Студенти Львівської політехніки 
разом зі своїми колегами з Києва, 
Харкова, Дніпра, Кременчука теж 
серед призерів: Богдан-Володимир 
Ільків — на другому місці, а Максим 
Корнійчук — на третьому. 

Ірина МАРТИН

олімпіада

Політехніка перевірила 
педагогічні знання 
студентів України
18–20 квітня у Львівській політехніці відбувся другий етап 
Всеукраїнської олімпіади з педагогіки для закладів непедагогічного 
профілю, яку вже другий рік поспіль організовує кафедра 
педагогіки і соціального управління Інституту права і психології. 

За словами відповідального се-
кретаря олімпіади, доцента кафедри 
ПСУ Любові Дольнікової (на світлині 
в центрі), листи-запрошення організа-
тори розіслали до сорока шести укра-
їнських вишів — позитивна відповідь 
надійшла лише від дев’яти: причиною 
стали брак фінансів для делегування 
учасників або відсутність вивчення 
дисципліни „педагогіка“. Як поясни-
ла Любов Василівна, нині дуже багато 
закладів вищої освіти взагалі відмови-
лися від вивчення педагогіки або пере-
несли її до сфери вибіркових дисцип- 
лін. Із тридцяти чотирьох заявлених 
учасників змагалося вісімнадцять, 
зокрема до Львова завітали представ-
ники з Харкова, Луцька, Дніпра, Тер-
нополя і Запоріжжя.

Другий етап олімпіади проходив 
у три тури: тестування, представлен-
ня творчого домашнього завдання і 
розв’язання педагогічних задач. 

— Цьогоріч уперше в Україні і в 
системі організування олімпіад тес-
тування відбувалося з автоматичною 
перевіркою результатів у безпосеред-
ній присутності учасників: студенти 

виконували завдання, потім підходи-
ли зі своїм бланком відповідей до ска-
нера, який впродовж хвилини видавав 
результат. Це дуже приємно вразило 
конкурсантів — ніхто не мав зауваг 
щодо оцінювання, — зазначила від-
повідальний секретар олімпіади.

У другому турі учасники повинні 
були інтерпретувати ЗУ „Про освіту” 
крізь призму педагогічної спадщини 
Василя Сухомлинського, сторіччя від 
дня народження котрого цього року 
відзначає світова педагогічна спіль-
нота. Члени журі засвідчили, що сту-
денти надали роботи високого рівня з 
елементами новизни.

— Ми отримали дуже цікаві інтер-
претації із чітким авторським бачен-
ням, зокрема приємно вразили хар-
ків’яни, презентації яких були сповне-
ні патріотизму. Особливо запам’ятався 
студент Харківського національного 
університету Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба Олександр Лобойко: 
він поєднав сучасну війну, патріо-
тизм і вчення Сухомлинського. Це 
було дуже зворушливо, тому хлопець 
отримав грамоту у номінації „Кра-

щий зміст презентації“, — розповіла 
зі сльозами на очах Любов Василівна.

Кожного учасника було відзначено 
грамотою у різних номінаціях. Пере-
можцями стали четверо осіб: дипломи 
третього ступеня отримали Ірина Тка-
ченко з Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України (Київ) і студентка Львівської 
політехніки Тетяна Пушкар (на світ-
лині ліворуч). Друге місце посіла сту-
дентка Української інженерно-педа-
гогічної академії (Харків) Катерина 
Левикіна. Першість виборола сту-
дентка Львівської політехніки Марія 
Телефанко (на світлині праворуч).

Організатори поділилися, що на-
ступного року планують провести 
окрему олімпіаду з дисципліни „пе-
дагогіка вищої школи“, щоб участь 
могли брати не лише студенти, що 
здобувають освітньо-кваліфікацій-
ний рівень бакалавра, а й майбутні 
магістри, оскільки нині у багатьох за-
кладах нетехнічного профілю педаго-
гіку вивчають саме на магістерському 
рівні.

Анастасія МОЗГОВА
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спеціальність 

Що може об’єднати гуманітарія             
та інженера? 
На кафедрі технологій управління Інституту 

адміністрування та післядипломної освіти 
готують магістрів управління проектами. 

На сьогодні це одна з тих спеціальностей, що ди-
намічно розвиваються. Попри те, що фах відносно 
новий, він користується попитом серед бакалаврів 
різних напрямів: музикантів, юристів, гуманітаріїв, 
айтівців. Як не дивно, усі вони успішно адаптовують-
ся до навчання на управлінні проектами.

— Будь-яке керування — це менеджмент, менедж-
мент управління, тому ми готуємо керівників проек-
тів та програм, майбутніх менеджерів проектів для 
малого і середнього бізнесу. Загалом наші випускники 
можуть адаптуватися в будь-якій сфері, — наголошує 
старший викладач кафедри Ірина Когут. 

У Львівській політехніці наразі відбулося лише сім 
випусків управлінців проектами. Після завершення 
магістратури вони не лише реалізовують себе як фа-
хівці, а й долучають до проектів своїх колишніх ви-
кладачів. Часто є так, що після успішної підготовки 
дипломної роботи випускників, які вже під час нав-
чання працюють, підвищують у посаді. 

Під час півторарічного навчання студенти опано-
вують проектний менеджмент, стратегічний менедж-
мент, фінансовий менеджмент, міжнародні проекти, 
управління стейкхолдерами, менеджмент команд. 
До управлінських дисциплін долучають програмні. 
Таке комплексне поєднання дає неабиякі результати. 
А участь у конференціях, конкурсах студентських на-
укових робіт, круглих столах, олімпіадах ще за сту-
дентською лавою сприяє практичному застосуванню 
теоретичних знань. 

Сьогодні своїми враженнями від навчання ділять-
ся першокурсники магістратури, а також випускниця 
спеціалізації „управління проектами“.

Юрій Янів, випускник ба-
калаврату ІКТА Львів-

ської політехніки 
(коп’ютерна інже-

нерія):
— Шукаю себе. 

Зрозумів, що мені 
більше подоба-
ється організову-
вати роботу, ніж 
бути виконавцем, 

тому після здобут-
тя диплома бакалав-

ра комп’ютерної ін-
женерії до магістратури 

вже вступив на управління 
проектами. Мої очікування — дізнатися щось нове, 
отримати добрі знання, навики, набути впевненості 

у своїх силах, зрозуміти свій шлях розвитку, знайти 
себе в роботі, щоб бути фінансово незалежним. Чи 
справджуються ці сподівання? Вважаю, що так. Якби 
не справджувалися, мене тут уже не було б, бо належу 
до тих, які якщо не бачать сенсу, то ставлять собі за-
питання: навіщо сюди ходити? Навчання триває лише 
півтора року, тому я наразі не працюю (хоча загалом 
пробував себе в ІТ). Чому? Більшість робіт, які тра-
пляються, вимагають повної зайнятості, а я не хочу, 
щоб навчання кульгало через це. Вчитися недовго, то 
нащо втрачати здобування знань? Потім це коштува-
тиме дорожче. 

У майбутньому хочеться бути управлінцем проек-
тами ІТ. Перспектив багато. Головне — робити те, що 
подобається. 

Ірина Василевська, випус-
книця бакалаврату Ки-
ївської політехніки 
(менеджмент видав-
ничо-поліграфічної 
галузі):

— Зі своїм ба-
калаврським ди-
пломом я можу 
працювати від 
бухгалтера до 
маркетолога, тоб-
то моя перша спеці-
альність охоплює весь 
економічний спектр. 
До вступу на магістратуру 
мала інший підхід. По-перше, це повинно було бути 
інше місто, щоби пізнати нове (до речі, я з Вінниці). 
По-друге, шукала щось суміжне, яке, однак, відріз-
нятиметься від бакалаврської спеціальності. Якби 
залишалася в Київській політехніці, це були б ті самі 
викладачі, які повторно, лише більш концентровано, 
читатимуть ті самі дисципліни. У Львівській політех-
ніці — інші дисципліни, широке бачення з погляду 
різних галузей, немає фокусу на вузьку спеціалізацію. 
Несподіванкою для мене є багато лабораторних робіт, 
тобто ми виконуємо чимало практичних завдань. Із 
цікавих мені дисциплін — управління міжнародними 
проектами, де дізнаємося про ґранти, в яких можна 
брати участь. Також запам’яталося вивчення курсу 
управління командою проекту. 

У майбутньому було б добре мати власні проекти, 
власний бізнес. Однак для початку хотіла б хоч десь 
набути практики управління. Тут у нас передбачена 
практика, але вона більше розрахована на аналіз фі-
нансово-господарської діяльності. Навчання дає мені 
нові знання. Це інший погляд, найновіша інформа-
ція, викладачі мають практичний досвід, можуть по-
радити щось нове і нетеоретичне. 
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воркшоп

Студентський погляд на урбаністичні 
проблеми

Черговий щорічний між-
народний воркшоп Urban 

Dencity LAB зібрав майже пів-
сотні не лише українських, 
а й німецьких і польських 
студентів-архітекторів. Цей 
захід — традиційний для ка-
федри містобудування Інсти-
туту архітектури. 

Воркшоп Urban Dencity LAB — 
це групова праця у новому форма-
ті, адже в одній команді працюють 
студенти зі Львова, Відня, Котбу-
са та Ниси. Щоб стати учасником 
цього тижневого заходу, студенти 
4–5 курсів мусили вчасно подати 
відповідні документи (мотивацій-
ний лист, портфоліо і Curriculam 
vitae) та пройти співбесіду англій-
ською мовою. Приємне цьогорічне 
нововведення для учасників — це 
можливість зарахувати проект як 
курсовий або дипломний для ОКР 
„бакалавр“. 

Для роботи студенти отримали 
дві ділянки, обстежили їх, сформу-
вали свої перші враження у вигляді 
інфографіки, скетчів і фото. Далі 
була спільна праця у групах, ре-
зультатом якої стали перші ескізні 
пропозиції розплановування те-

риторій, презентування проектів 
і спільне обговорювання ідей. Під 
час воркшопу студенти не лише 
розв’язували урбаністичні про-
блеми, а й мали цікаву екскурсію 
Львовом, зокрема новобудовами 
нашого міста. У рамках заходу 
професор Брандебурзького тех-
нічного університету (м. Котбус, 
Німеччина) Маркус Отто прочи-

тав лекцію про відродження ко-
лишніх промислових сайтів.

Організатори заходу — Інсти-
тут архітектури Львівської полі-
техніки й Інститут містобудуван-
ня, ландшафтної архітектури та 
проектування Технічного універ-
ситету Відня. 

Ірина МАРТИН

Уляна Агашкова, випускниця 
Львівської політехніки 
2017 року, асистент 
проектного менедже-
ра ПрАТ „Компанія 
Ензим“: 

— У Львівській 
політехніці я здо-
була рівень бака-
лавра і магістра. 
На бакалавраті 
вчилася на приклад-
ній лінгвістиці і вод-
ночас на правознавстві 
(заочна форма). Що зму-
сило після цього вступити до 
магістратури на управління проектами? Я зрозуміла, що 
іноземна мова — це, звичайно, добре, але треба ще якісь 

знання мати, щоби в сучасних умовах бути добрим фа-
хівцем. На управлінні проектами проводять цікаві пари, 
дають ґрунтовні знання, сприяють всебічному розвитку 
студентів. Я була активною — брала участь у конферен-
ціях, писала статті, їздила на олімпіаду, тобто моє нав-
чання було цікавим і різноманітним.

На сьогодні можу сказати, що знання трьох галузей 
мені дуже допомагають. Оскільки наша компанія актив-
но співпрацює з багатьма іноземними партнерами, то 
я користуюся англійською мовою. „Ензим“ також роз-
вивається в інноваційному напрямку — отож, знання 
управління проектами завжди стають потрібні. Саме 
зараз ми працюємо над запуском нового проекту, де я 
використовую багато як теоретичних, так і практичних 
навичок, які здобула на управлінні проектами. А при 
укладанні договорів послуговуюся знаннями з права. 

Думки записала Ірина МАРТИН
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на благо університету

Чверть століття зі студентами
Для Львівської політехніки 26 квітня 1993 року — дата непересічна, адже 

саме цього дня було створено відділ працевлаштування та зв’язків з 
виробництвом. Подія незвичайна ще й тому, що Політехніка стала першим 
технічним університетом, у якому з’явився такий відділ. Відтоді вже 25 
років ця структура виконує свою місію, працевлаштовуючи випускників, 
а також дбає про імідж університету. 

Для чого 
потрібний відділ                       
працевлаштування?

Професійно-практич-
на підготовка молоді має 
відігравати вирішальну 
роль у забезпеченні даль-
шої зайнятості. Працев-
лаштування випускників 
за фахом віддзеркалює вза-
ємодію ринку праці та рин-
ку надання освітніх послуг, 
саме тому роботу відділу 
зорієнтовано на студентів і 
випускників Львівської по-
літехніки. Підрозділ сприяє 
їхньому працевлаштуван-
ню, налагоджуючи нові, 
відповідно до запитів рин-
ку праці, форми взаємодії з 
потенційними роботодав-
цями. Кожен політехнік 
може звернутися до пра-
цівників відділу: тут йому 
нададуть консультаційну 
підтримку, допоможуть 
скласти чи розповсюдити 
своє резюме, підшукають 
відповідні вакансії тощо. 
Окрім цього, відділ пра-
цевлаштування та зв’язків 
із виробництвом постійно 
опікується випусковими 
кафедрами інститутів уні-
верситету.

Чим він особливий?
Львівська політехніка 

напрацювала власну систе-
му працевлаштування, яка 
полягає у втіленні комплек-
су випереджувальних захо-
дів, що дозволяють студен-
там визначитися з місцем 
роботи ще під час навчан-
ня. Йдеться про договори 
із потенційними праце-
давцями щодо залучення 
студентів до проведення 
спільних досліджень, а та-

кож організування практи-
ки з перспективою подаль-
шого працевлаштування. 
Відділ активно дбає про 
стажування на потужних 
підприємствах і організо-
вує презентації провідних 
компаній-працедавців за-
хідного регіону. До сло-
ва, Політехніка однією з 
перших почала провадити 
нині вже традиційні Ярмар-
ки кар’єри для студентів та 
випускників.

Здобутки відділу
За час своєї діяльності 

працівники відділу брали 
участь у низці міжнарод-
них конференцій, круглих 
столів, форумів з питань 
працевлаштування, а та-
кож опублікували понад 60 
статей у наукових видан-
нях і пресі. Роботу відділу 
не раз висвітлювали ЗМІ, 
що сприяло підвищенню 
рейтингу Львівської полі-
техніки серед університетів 
України. Відділ вивчав та 
переймав досвід європей-
ських країн у ринкових ме-
тодах працевлаштування, 
реалізуючи спільні проекти 

з Вищою школою публічної 
адміністрації в Бялимстоку 
(Польща), Міжнародним 
інститутом освіти культу-
ри та зв’язків з діаспорою, 
а також міжнародний про-
ект „Пошук нових меха-
нізмів працевлаштування 
молоді“. Разом із обласним 
центром зайнятості відділ 
працевлаштування та зв’яз-
ків з виробництвом провів 
уже двадцять дев’ять Яр-
марків кар’єри, організував 
для студентів університету 
сотні презентацій та тре-
нінгів компаній-робото-
давців, серед яких: RJR 
Tobacco, Procter&Gamble, 
„Світоч“, British American 
Tobacco, Jabil Circuit, Кон-
церн „Хлібпром“, Skoda 
Auto, Beeline, Vodafone, 
Google, Nestle, „Філіп Мор-
ріс Україна“ та інші.

Не словом, а ділом
— Я довго шукав робо-

ту самотужки, але мені не 
вдавалося. Якось від од-
ногрупників почув, що у 
четвертому навчальному 
корпусі є біржа праці для 
студентів, вирішив піти 

туди. У відділі працевлаш-
тування мені допомогли 
вдосконалити моє резюме 
і підшукали відповідну 
вакансію. Нині вже рік, 
як я працюю в „НДІ ПРО-
ЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ“. 
Мені тут дуже подобаєть-
ся, перевагою вважаю пси-
хологічний комфорт, від-
сутність будь-якого тиску 
роботодавця чи колег, 
— ділиться досвідом ви-
пускник ІБІД (2017) Юрій 
Мушинський. До слова, 
нещодавно хлопець знову 
приходив до відділу пра-
цевлаштування і зв’язків з 
виробництвом, але вже не 
як студент-шукач роботи, 
а як представник компа-
нії-працедавця.

А ось як про діяльність 
відділу відгукуються коле-
ги з компанії ТОВ „Джейбіл 
Сьоркіт Юкрейн Лімітед“: 
„Ваша підтримка — свід-
чення небайдужого став-
лення до проблем освіти 
в Україні, розуміння не-
пересічної важливості до-
помогти студентам зроби-
ти перший крок у доросле 
життя, крок, який може 
стати вирішальним у роз-
витку подальшої кар’єри 
нашої молоді. Проблема 
нестачі спеціалістів у тех-
нічних галузях — одне з 
найактуальніших питань 
багатьох держав світу. 
Завдяки Вашому сприянню 
в нас є можливість зроби-
ти популярною професію 
інженера в Україні та дати 
шанс молодому поколінню 
вивести нашу державу на 
сучасний високотехноло-
гічний рівень“, — йдеться 
у листі-подяці за співпра-
цю з компанією.

„Аудиторія“ вітає від-
діл працевлаштування та 
зв’язків з виробництвом 
із 25-річчям і бажає колек-
тиву плідної праці, неви-
черпної енергії та здійс-
нення всіх задумів.

Анастасія МОЗГОВА
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нові розробки

Автоматизована 
система геодезичного 
моніторингу

Нова система геодезистів Львівської політехніки призначена 
для автоматизованого контролю геометричних параметрів 

інженерних та технічних споруд, руйнування яких може 
загрожувати життю людини чи спричинити забруднення довкілля. 

Основна її мета — своєчасно ви-
являти та повідомляти відповідаль-
них осіб про критичні деформації 
на об’єктах моніторингу. Керівник 
наукової розробки доцент кафедри 
інженерної геодезії ІГДГ Олександр 
Заяць каже, що в цьому політехні-
ки не новатори. Але порівняльний 
аналіз технічних характеристик іс-
нуючих рішень виявив певні, прита-
манні для усіх систем моніторингу, 
недоліки: висока вартість програм-
ного забезпечення та необхідність 
щорічно продовжувати ліцензію, 
неможливість інтегрувати прилади 
різних виробників геодезичного об-
ладнання у єдину систему, працюва-
ти в режимі реального часу чи близь-
кому до нього тощо.Розробляючи 
систему, геодезисти враховували це 
та світовий досвід.

— Вартість нашої системи у 3–4 
рази нижча за чужі аналоги, — гово-
рить керівник проекту Олександр За-
яць. — Система дозволяє визначати 
деформації на об’єкті моніторингу в 
режимі „реального часу“, забезпечує 
її точність, бездротову передачу да-
них від пристроїв, монтаж, демон-
таж тощо. Важливою її особливістю 
є високий рівень автоматизації. Ра-
ніше для виконання геодезичних ро-
біт доводилося організовувати виїзд 
фахівців на об’єкт моніторингу, за-
безпечувати проживання, витрачати 
час на переїзд та транспортування 
приладів. Опрацювання результа-
тів вимірювання також потребувало 
часу, тож геодезичний моніторинг 
провадили раз чи два на рік. Це не 
дозволяло оперативно виявляти 
критичні деформації об’єкту. Наша 
система автоматично виконує збір, 
аналіз, опрацювання результатів гео-                                                                                                    
дезичних вимірів. Результати моні-
торингу можна отримувати майже 
в режимі реального часу. Оскільки 
в системі передбачено можливість 
зберігати та накопичувати дані мо-

ніторингу не тільки на внутрішньо-
му носії інформації, а й на сервері 
інституту, то контролювати її стан, 
змінювати налаштування режимів 
роботи можна не перебуваючи на 
об’єкті моніторингу. 

Апробацію системи геодезисти 
провадили у відкритій навчаль-
но-науковій лабораторії ІГДГ „Гео- 
тераса“. Нині її змонтовано і вона 
готова до моніторингу напірного 
водопроводу Теребле-Ріцької ГЕС. 
Вона вже успішно працює у Стебни-
ку, поблизу провалля, що утворило-
ся над виробками калійних солей.

— Скільки часу працювали над сис-
темою?

— Ідея автоматизації процесу 
геодезичних вимірювань уперше ви-
никла 2010 року під час виконання 
ґранту для молодих науковців„Мо-
ніторинг деформаційних процесів 
ХХ навчального корпусу Львівської 
політехніки на вул. Князя Романа, 5 
у Львові“. Уже тоді спало на думку ав-
томатизувати рутинні вимірювальні 
процеси шляхом керування геодезич-
ними приладами, під’єднаними до ПК 
за допомогою власного програмного 
забезпечення. Тоді й була перша вдала 
спроба автоматизувати нахиломірні 
спостереження за станом споруди. 
Згодом удалося зреалізувати керу-
вання, збір інформації та її опрацю-
вання з іншими геодезичними прила-
дами: електронними тахеометрами 
та цифровими нівелірами. 2017 року 
наші ідеї підтримала науково-тех-
нічна рада університету. Нас також 
підтримала й держава в рамках замов-
лення МОН України на 2016–2017 рр. 
для виконання проекту „Розроблення 
системи геодезичного моніторингу 
деформацій інженерних споруд па-
ливо-енергетичного комплексу“. Ці 
дві події суттєво пришвидшили темпи 
розробки автоматизованої системи і 
дозволили її зреалізувати практично.

— Хто ще працював у команді?
— Враховуючи масштаби роз-

робки, одній людині не до снаги 
швидко і якісно виконати такий 
проект. Мені пощастило працюва-
ти в команді професіоналів висо-
кого класу, що і стало запорукою 
успішного реалізування проекту. В 
розробці автоматизованої системи 
геодезичного моніторингу брали 
участь: професори Корнилій Тре-
тяк, Анатолій Церклевич, Володи-
мир Глотов, доценти Сергій Перій, 
Ольга Смірнова, старші викладачі 
Ігор Сідоров, Сергій Петров, асис-
тент Ігор Савчин, системний адміні-
стратор Михайло Наводич. Окремо 
хочу відзначити роботу колег з ка-
федри телекомунікацій — старших 
викладачів Андрія Ратича та Степа-
на Думича, які допомогли розроби-
ти та виготовити одну із компонент 
системи — метеостанцію-градієн-
тометр. 

— Чи були труднощі під час робо-
ти над проектом?

— Були, звичайно. Але коли пра-
цюєш у колективі однодумців, які 
чітко уявляють кінцеву мету про-
екту, зацікавлені в його реалізації, 
допомагають та підтримують один 
одного, то всі проблеми вирішують-
ся досить швидко. Постійна комуні-
кація та спілкування між учасника-
ми проекту дозволила обирати на-
йоптимальніші шляхи розв’язання 
проблем, які виникали в ході вико-
нання роботи. Зрештою, деколи до-
водилося самотужки здобувати не-
обхідні знання з певних царин нау-                                                                                                            
ки і техніки,та досвід і відкривати 
для себе нові обрії знань, яких рані-
ше не торкався. Звичайно, ми і далі 
удосконалюємо систему, нарощуємо 
її функціональні можливості, адже 
немає меж досконалості.

Катерина ГРЕЧИН
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SS „Заспів“ на „Весні Політехніки“, 1991 р.

SS У таборі відпочинку в Морському, 1991 р.Початок у числі 11

до ювілею

Напередодні 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її відродження в Україні та 30-ліття діяльності у 
Львівській політехніці своїми спогадами про культурно-просвітницьку діяльність ансамблю 

„Заспів“ ділиться тодішній голова молодіжної комісії Товариства української мови Львівської 
політехніки доцент Зенон Боровець.

„Заспів“ у чвертьстолітній 
ретроспективі

Національні за 
духом, мобільні за 
формою

Відродити „Заспів“ як 
капелу бандуристів 1988 
року було неможливо 
через відсутність специ-
фічних інструментів й 
учасників, які володіли 
б технікою гри на банду-
рі, і відповідної фахової 
підготовки керівника. А 
тому ми сформували пі-
сенний гурт, який укра-
їнську пісню пропагував 
у сучасних ритмах і вод-
ночас був готовий за пер-
шим покликом вирушити 
туди, де була потреба і де 
на нас чекали. Саме така 
мобільність і визначала 
його формат. 

Кістяк колективу скла-
ли працівники Львівської 
політехніки Тарас Же-
плинський, Олесь Дов-
буш, Марія Петрук і я, 
решта учасників були 
студентами. Ми постави-
ли собі за мету пробуджу-
вати національну гід-
ність народу через піс-
ню та художнє слово. 
Ансамбль мав виразно 
фольклорне спряму-
вання. Бувало, що піс-
ні мережили не тільки 
віршами, але й істо-
ричними вставками, 
які потім переростали 
у власні оригінальні 
сценарії. 

Перші інструмен-
ти були прості та не-
вибагливі: скрипка, 
сопілка, бубон, баян, 
цимбали — позносили 
все, що хто мав. Строї 

спершу повий-
мали з родинних 
скринь, а також 
купили в гуцулів. 
І тільки згодом 
змогли придбати 
контрабас, удар-
ну установку, 
повний комплект 
підсилювальної 
апаратури і, звіс-
но, строї.

Репертуар ан-
самблю був най-
різноманітніший: 
і сумні пісні з не-
легкої минувши-
ни, і жартівливі 
та весільні переспіви, і 
народні та авторські (пи-
сали також і самі учас-
ники колективу) лірич-
ні, козацькі, стрілецькі 
та повстанські. За один 
день гурт міг поставити 
фольклорну композицію, 
а ввечері провадити тан-
цювальну забаву. Але не-
похитним стрижнем кож-
ного виступу залишалось 
утвердження ідеї неза-

лежної соборної Україн-
ської держави. Відповідно 
до цього й укладався пі-
сенний і текстовий сце-
нарій. Добирав музичний 
репертуар і робив роз-
кладку пісень на голоси 
та інструментальні партії 
керівник колективу Тарас 
Жеплинський. Згодом 
йому допомагав у цьому 
професійний фолькло-
рист і композитор Василь 

Коваль. Сценарії писали 
Ярослав Стахнів та я.

Добре пригадую ви-
ступ 9 березня 1994 року 
із шевченківською програ-
мою перед працівниками 
музею Тараса Шевченка 
у Каневі. Мандруючи на 
схід України, ми усвідом-
лювали, що десятиліття 
радянської влади і сто-
ліття московитської оку-
пації витворили чималу 

різницю у ментально-
сті та сприйнятті історії 
України між українцями 
сходу та заходу. Про-
відною темою виступу 
була „Історія України в 
житті Шевченка і Шев-
ченко в історії Украї-
ни“. Розповідь і пісня 
розвивалися по висхід-
ній: від козацьких по-
встань — до боротьби 
січового стрілецтва та 
УПА. Наш сценарій га-
личани сприймали із за-
хопленням, а як сприй-
муть його мешканці 
східних земель, та ще й 
науковці в царині шев-
ченкознавства? 
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SS У Снятині, 1991 р.

Початок у числах 9-11

нескорені

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

Вони боролися за волю України
Микола Якимчук
Народився 1914 року в с. Піддубці 
Луцького району. Закінчив Львів-
ську політехніку. Був членом „Плас-
ту“, товариства „Відродження“, 
провідником ОУН Луцького повіту, 
згодом — окружним провідником, 
військовим референтом Волин-

ського обласного проводу, першим командиром Вій-
ськової округи УПА „Турів“, референтом у штабі групи 
УПА-Північ. Загинув 1947 року в бою з енкаведистами.

Роман Загоруйко 
(Лапайдух)
Народився 1922 року в с. Підгірці 
Бродівського району. Навчався у 
Львівській політехніці. Був членом 
ОУН, командиром відділу Україн-
ської народної самооборони, со-
тенним УПА, за що „отримав“ 20 
років каторги. За спробу втечі його 

засудили до розстрілу, але вирок замінили ув’язненням. 
Організував повстання в зоні, за що 2 роки відсидів у 
закритій тюрмі. Після звільнення вступив до заочної 
аспірантури Львівського політехнічного інституту, під-
готував дисертацію, яку не схвалили, а його звільнили з 
роботи. Після відновлення Незалежності був головою 
Новороздільського товариства репресованих. Автор ба-
гатьох публіцистичних та художніх творів.

Василь Заяць
Народився 1928 року в с. Стриганці, 
що на Бережанщині, в родині січо-
вого стрільця. 1943 року став членом 
юнацтва ОУН. Навчався в Бережан-
ській гімназії, 1946-го вступив на 
енергетичний факультет Львівської 
політехніки. Його заарештували 
1949 року і засудили за „антидержав-

ну“ діяльність на 15 років ув’язнення та 5 років позбав-
лення прав. У в’язниці доля звела його з Михайлом Соро-
кою. Після реабілітації працював і закінчував навчання 
на Уралі.

Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде

Чи хвилювалися — уже 
й не пам’ятаю, а ось натх-
нення, духовий злет були 
дивовижні. Ці чудові 
хвилини навіки закарбу-
вались у пам’яті кожного 
з нас. Мабуть, тоді дух 
Шевченка і душа Украї-
ни співали разом із нами. 
Але найдивовижнішими і 
найнесподіванішими для 
нас були слова працівни-
ків музею, які після висту-
пу розчулено промовили: 
„Ми з вами. У нас теж був 
Холодний Яр, а 1946-го 
на наших землях діяли дві 
повстанські сотні“. 

Ще один сценарій, 
який до сліз зворушував 
глядача, ми уклали до 
Свята матері. Сюжет-
ну лінію побудували на 
долі жінки, яка виряджа-
ла повстанця до бою, а 
потім двадцять літ чека-
ла на його повернення зі 

сибірської каторги, і на 
переживаннях матері, яка 
виглядала сина зі студент-
ської Революції на граніті.

Ми позиціонували свій 
колектив як автономний 
підрозділ у структурі То-
вариства української мови 
Львівської політехніки. 
При першій же потребі 
„Заспів“ вирушав на під-
силення агітаційної ро-
боти Товариства. Окрім 
цього, ми організовува-
ли свої концертні висту-
пи і з власної ініціативи. 
Правда, один раз, 1989 
року, нам довелося на-
віть заспівати на річниці 
святкування жовтневого 
перевороту 1917-го. Спі-
вали ми народні пісні (ін-
ших у нашому репертуарі 
не було), та прозвучали 
вони якось сумовито. За-
гальний настрій таки має 
вирішальне значення! 

Іноді в силу обставин 
треба було співати „крізь 
зуби“. Але ми пам’ятали: 
перший „Заспів“ перебу-
вав у значно жорсткіших 
умовах і перед виконан-
ням програми „для душі“ 
мусив кожен свій виступ 
починати двома-трьома 
„замовними“ піснями. 

Але час комуністичної 
диктатури невпинно на-
ближався до свого логіч-
ного завершення.

Зенон БОРОВЕЦЬ, 
доцент кафедри хімічної 

технології силікатів 
ІХХТ 

Львівської політехніки
Далі буде
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справа честі

„Україна пам’ятає — світ визнає“:                    
те, що не дозволить забути і пробачити
„Україна пам’ятає — світ визнає“ — дотримуючись цього принципу не 

дозволимо згасити свічку пам’яті і вихолостити біль поколінь за тими, 
кого винищували за національною ознакою — українець.

17 квітня у Львівській 
політехніці говорили про 
те, що єднає українців 
усього світу: пам’ять і біль 
за жертвами Голодомору 
1932–33 рр., спільну безна-
станну працю, щоб усі діз-
налися, як нищили наш на-
род. На зустрічі, приуроче-
ній 85-літтю цієї жахливої 
трагедії, почесний гість 
голова Міжнародного ко-
ординаційного комітету у 
справі Голодомору, гене-
ральний секретар Світово-
го конгресу українців, пре-
зидент Союзу українських 
організацій Австралії, го-
лова проводу Організації 
українських націоналістів 
Стефан Романів акценту-
вав на тому, що в радян-
ські часи, коли наш народ 
не мав права голосу і не міг 
кричати про свій біль, саме 
завдяки зусиллям україн-
ської діаспори правда про 
Голодомор поширювалася 
у світі.

— Наші батьки окрес-
лили для себе три голов-
ні цілі: Українська само-
стійна соборна держава, 
і до цього стриміли через 
політичну діяльність, збе-
реження національних і 
громадянських прав; са-
мозбереження — через 
розвиток церкви, громади, 
мови і культури; питання 
Голодомору, — наголосив 

почесний гість. — Це гас-
ло „Україна пам’ятає — світ 
визнає“ ми обрали колись 
не випадково. Бо певний 
час треба було нагадувати 
й українцям тут, в Україні, 
про цю трагедію. А також 
це постійний стимул пра-
цювати, щоб якомога біль-
ше країн визнали Голодо-
мор геноцидом українців. 

Уже 1953 року в Сіднеї 
та Мельбурні відбулися 
кількатисячні демонстра-
ції, які мали на меті ска-
зати світові, що 20 років 
тому мільйони українців 
виморили голодом. 1933 
року Союз українок писав 
до американського уряду 
про Голодомор в Украї-
ні і потребу допомогти. 
Потужним результатом 
діяльності діаспори стало 
створення Комісії з пи-
тань Голодомору в Україні 
(Commission on the Ukraine 
Famine) у 1985 році й ак-
тивна дослідницька робо-
та, яку очолив науковець 
Джеймс Мейс. Саме завдяки 
висновкам цієї Комісії про 
безпосередню роль Сталіна 
в організації злочину про-
ти української нації стали 
фундаментом для визнан-
ня Голодомору геноцидом 
у парламенті США.

Для Інституту освіти, 
культури та зв’язків із ді-
аспорою справою честі та 

принципу є розповідати 
про наших земляків та їх-
ніх нащадків, які живуть 
за межами України, але 
не забувають, проц свої 
коріння. Саме завдяки їх-
ньому вкладові у спільні з 
Україною дослідження, ви-
світлення правди та тому, 
що вони не втомлюються 
бити в усі дзвони світово-
го українства, нині вже сім-
надцять країн світу визна-
ли Голодомор 1932–33 рр. 
спланованим геноцидом 
українського народу. За 
роки незалежності нашої 
держави українці діаспори 
в десятках країн відкрили 
пам’ятні знаки та меморі-
альні комплекси жертвам 
Голодомору. Не припиня-
ли науково-дослідницьку 
роботу, щоб зібрати і збе-
регти якомога більше фак-
тів про нищення нашого 
народу.

— Дорога молоде, ми 
для вас робимо ці заходи, 
щоб ви пізнали правду! 
— звернулася до студен-
тів директор МІОК Ірина 
Ключковська. — Ще двад-
цять п’ять років тому з на-
годи 60-ліття Голодомору 
тут, у головній залі Львів-
ської політехніки, відбула-
ся перша академія вшану-
вання жертв Голодомору. А 
потім знову через п’ять ро-
ків, а згодом у Політехніці 
стало щорічною традицією 
згадувати цю жахливу сто-
рінку нашої історії. Дуже 
жаль, що досі в проекті 
„Люди правди“ Інституту 
національної пам’яті нема 
інформації про видатних 
діячів української діаспо-
ри, які першими підняли це 
питання. Для нас сьогодні 
людиною правди є Стефан 
Романів — українець висо-
кого класу. Він присвятив 

своє життя українському 
питанню. І ми повинні 
пишатися такими людьми. 
Говорити правду і пам’я-
тати — це наша дорога в 
майбутнє.

Зараз Світовий конгрес 
українців разом із Мініс-
терством закордонних 
справ і Верховною Радою 
України створюють базу 
матеріалів і координувати-
муть роботу в кожній краї-
ні, щоб і надалі лобіювати 
це питання в парламентах 
різних країн. Зокрема, 
українці ведуть перемови-
ни в парламенті Австралії 
про ухвалення у 2018 році 
резолюції щодо визнання 
Голодомору геноцидом. 
Окрім цього, СКУ працює 
над створенням організа-
ції, яка об’єднає нащадків, 
тих, хто пережив Голодо-
мор.

Про те, наскільки тема 
пам’яті важлива для сучас-
ної української молоді, 
засвідчив відеопроект про 
дослідження Голодомору 
інституціями української 
діаспори, який зреалізував 
МІОК за участю студен-
тів ІНПП. Також студен-
ти-лінгвісти ІКНІ Львів-
ської політехніки брали 
участь у проекті Україн-
сько-канадського дослід-
но-інформаційного центру 
(UCRDC) — перекладали 
спогади нащадків тих, хто 
пережив Голодомор. У ме-
жах заходу також організу-
вали виставку — „Світовий 
конгрес українців: правда 
про Голодомор“.

Зворушливим допов-
ненням став виступ студен-
тів — учасників Ансамблю 
естрадної пісні „Сузір’я“ та 
Народного театру-студії 
„Хочу“ (керівник Анастасія 
Непомняща) Народного 
дому „Просвіта“ (керівник 
Степан Шалата).

Наталія ПАВЛИШИН
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новий проект

Невідома українська 
Прага

Відкривати заборонену, забуту, незнану Україну наших земляків 
— митців, науковців, патріотів, які змушені були виїхати за межі 

рідної землі — те, чому присвячує свою діяльність Міжнародний 
інститут освіти, культури та зв’язків із діаспорою. 19 квітня стартував 
новий проект — „Українська мистецька Прага міжвоєнного періоду“, 
який відкриє ще чимало невідомих сторінок і поверне імена людей 
до свого народу.

Цього разу до Львів-
ської політехніки заві-
тала відома дослідниця, 
науковиця, славістка, 
мистецтвознавиця Окса-

на Пеленська та консул 
із питань економіки і 
культури Генерально-
го консульства Чеської 
Республіки у Львові Ігор 
Шедо. Найпершим при-
вітав гостей проректор 
Львівської політехніки 
Роман Корж.

— Сьогоднішня зус-
тріч — це лише один із 
перших кроків, — наго-
лосила на початку заходу 
директорка МІОК Ірина 
Ключковська. — Для нас 
вона дуже важлива. Окса-
на Пеленська робить ве-
лику справу — на чужій 
землі шукає серце Укра-
їни... Коли я прочитала 
одну з праць нашої гості 
— „Український портрет 
на тлі Праги“, то не мала 

сумніву, що наш інститут 
проведе серію зустрічей, 
присвячених цьому наці-
єтворчому періоду. Осно-
ви, закладені у міжвоєн-

ний період у Чехословач-
чині, стали підґрунтям 
для розвитку української 
науки, освіти, культури за 
межами нашої країни. З 
приходом комуністично-
го режиму з України емі-
грували не лише люди, а й 
ідеї, які проросли в різних 
країнах світу, дозволив-
ши втримати і виплекати 
українську ідею та укра-
їнську еліту. За міжвоєн-
ний період Прага стала 
місцем, де формувалося 
серце нашої нації, нашої 
еліти. 

Оксана Пеленська 
до Праги приїхала на 
запрошення першого 
посла України в Чехо-
словаччині Романа Луб-
ківського у 1993 році. 

Відтоді вона сторінка 
за сторінкою відкривала 
для себе і для нашої дер-
жави українську Прагу. 
Потужним імпульсом 

її пошуково-дослід-
ницької праці стала 
осінь 1998 року, коли в 
Слов’янській бібліотеці 
віднайшли мистецьку 
збірку Музею визволь-
ної боротьби України, 
що містила майже тисячу 
робіт та понад шістдесят 
імен митців, серед яких 
— Олександр Архипен-
ко, Георгій Нарбут, Іван 
Кульць, Юрій Вовк та 
інші. Твори багатьох із 
них в Україні було зни-
щено. 

Гостя продемонстру-
вала віднайдені роботи 
Тетяни Княгиницької, 
Ярослава Фартуха, Юлі-
ана Буцманюка, Галини 
Мазепи, Михайла Миха-
левича, Василя Петрука, 

Івана Сардена та інших 
художників.

— Прага стала місцем 
зустрічі сподвижників, 
натхненних ідеєю віднов-

лення Української 
держави. Там від-
бувалася акуму-
ляція національ-
ної енергетики, 
яку ретранслюва-
ли на окуповані 
українські землі. 
Тогочасна Прага 
— місце творення 
українського на-
ціонального мит-
ця європейської 
культури. Але, на 
жаль, ця спадщи-
на ще не осмис-
лена в повному 
обсязі. Та вона 
здатна створити 
нову якість нашо-

го мислення у ХХІ століт-
ті, — додав мистецтвоз-
навець, дослідник історії 
мистецтва, проректор 
Львівської національної 
академії мистецтв Роман 
Яців.

На звершення захо-
ду струнний квартет 
Народного камерного 
оркестру „Поліфонія“ 
(керівник колективу Ро-
ман Кресленко) зіграв 
композицію „Молитва“ 
Василя Барвінського. 

Доповнити свої знан-
ня про видатних україн-
ців, які творили в Празі, 
можна було, оглянувши 
виставку, яку підготува-
ли працівники МІОК.

Наталія ПАВЛИШИН
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будуємо довіру

Кодекс доброчесності
Як зробити так, щоб слово честі набуло своєї первісної значини, стало 

мірилом нашого життя, важливішим за будь-які паперові носії? Про 
це міркували фахівці, спільно відшукуючи методи, підходи і механізми 
втілення цього принципу у наше повсякденне життя.

Уже стало нормою 
давати слово і одразу ж 
забувати про нього. Цим 
особливо грішать народні 
обранці, держслужбовці 
та інші посадові особи. Не 
ліпша ситуація в суспіль-
стві загалом і прикладів 
цьому — безліч. 

Група ентузіастів, яку 
очолює системний ана-
літик ГО „Аналітичний 
центр „Експерт-група“ 
Андріан Фітьо, розроби-
ла Кодекс доброчесності. 
До його обговорення за-
просили політологів, іс-
ториків, соціологів, еко-
номістів, депутатів, пред-
ставників біологічних 
напрямів, громадських 
асоціацій і організацій.

Під час дискусії (дві 
години минули як мить) 
дійшли спільної думки: 
доки не запрацюють не-
формальні інституції, го-
ворити про успішну Украї-                                                                                      
ну не варто. Цей шлях 
пройшли всі країни Єв-
ропи, хоча, як відзначили 
присутні, Німеччина так і 
не змогла повністю огов-
татися від радянщини, що 
й досі „сидить“ у поколін-
ні, яке колись потрапило 
під вплив Росії. Однак 
добре те, що в Німеччи-
ні небагато нормативних 
актів, що регулюють усі 

процеси в державі. А все 
тому, що там функціюють 
неформальні інституції, 
добре працює судова си-
стема і кожен громадянин 
дотримується принципу 
„чесного слова“. 

Учасники круглого 
столу всерйоз стурбо-

вані кризою довіри: до 
банківської, політичної 
систем, одне до одного 
(на побутовому і міжре-
гіональному рівнях не-
довіра значно більша, ніж 
до початку бойових дій). 
А також вважають, що в 
Україні слід добровільно 
впроваджувати Кодекс 
доброчесності. І почина-
ти треба з кожного зокре-
ма, а далі — в громадських 
організаціях, асоціаціях, 
територіальних громадах 
тощо, де найлегше вияв-
ляти піарників і несумлін-
них людей. Випробувати 
Кодекс доброчесності на 
практиці вже готові на 
Донеччині. 

На думку професора 
Ігоря Держка, нам бракує 
розуміння принципів до-
віри та діалогу. Правова 
система на Заході, де вер-
ховенство права визначає 
всі сфери буття, опираєть-
ся на важливий елемент, 
невиписаний формально, 
але усвідомлений кожним 

громадянином — правову 
самосвідомість. У нас, на 
жаль, егоїстичні інтереси 
стоять над суспільними 
домовленостями. Як по-
казує практика, народи 
зі стійкими моральними 
цінностями — заможніші 
від інших. І навпаки, де 
неформальні інституції 
не сформовані, реформи 
не проходять. 

Серед топових запи-
тань було: як впливати на 
лідерів нації, щоб вони 
стали носіями цінностей, 
шанували публічне слово 
(політик, проголошуючи 
свою політичну програму, 
автоматично має давати 
чесне слово, що гарантує 
її виконання)? Колись у 
Західній Україні все три-
малося на слові честі, а не 
на паперових носіях. Та 
радянська система зміни-
ла устрої до невпізнання. 
Зараз питання віднови че-
сті пріоритетне.

— У середовищі біз-
несу Кодекс честі діє вже 
давно, — відзначив голова 
Регіональної ради підпри-
ємців у Львівській області 
Ростислав Сорока. — Тут 
зрозуміли: що вищий рі-
вень довіри у професійно-
му середовищі, то менше 
затрат має бізнес. Наші 
бізнесмени живуть за 
принципом „Бізнес проти 
корупції“. На мою думку, 
гуманітарним організаці-
ям теж варто дотримува-
тися такої схеми. Кодекс 
потрібний для асоціацій, 
громадських об’єднань, 
професійних середовищ, 
кластерів тощо, а його 
реалізацією має бути пе-
рейнятий кожен свідомий 
громадянин України.

На думку Андріана 
Фітя, Кодекс запрацює, 
коли суспільство даватиме 

рейтингову оцінку роботи 
тої чи тої відповідальної 
особи. Оскільки чиновни-
ки не дотримуються чес-
ного слова, а порушувати 
його стало нормою у су-
спільстві, то розробники 
подбали про інструмент 
діагностики доброчесно-
сті, передбачили ризики 
від санкцій. 

— Ми стоїмо на зламі 
двох цивілізаційних фор-
мацій: одна — сформова-
на на римському праві, де 
пріоритетом була суспіль-
на і приватна власність, і 
азійський варіант — роз-
даткове право суспільних 
відносин, де все базується 
на праві сили, лояльності 
до сюзерена, — говорить 
Андріан Фітьо. — Тоб-
то з одного боку Україна 
межує зі Заходом, де пере-
важає ринкова економіка, 
в основі якої — свобода, 
конкуренція, чесні сто-
сунки. На кордоні з Росі-
єю все ще живе радянська 
планова економіка. Влас-
не, ця так звана соціальна 
рента є основою корупції, 
якої ми ніяк не можемо 
позбутися, тому інвесто-
ра лякає не стільки війна, 
як всюдисуща корупція. 
Якщо нам вдасться обстоя-                                                                       
ти справжні цінності, а 
чесне слово знову стане 
престижним, то це буде 
важливим меседжем євро-
пейській спільноті. Спо-
діваюся, що наші думки і 
прагнення почує суспіль-
ство.

Катерина ГРЕЧИН
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студентський фестиваль

„Весна“ починається… 
з рекламної паузи
Знаєте яке найбільше жахіття будь-якого глядача? 

Реклама. А знаєте, чим особливе цьогорічне відкриття 
студентського фестивалю „Весна Політехніки“, яке 
відбулося 17 квітня? Реклама сукупно тривала довше, ніж 
усі виступи. 

Навіть при найбільшій любові до 
талантів політехніків, все ж варто 
визнати — це відкриття врятував 
рок-гурт „Шосте чуття“. Органі-
затори напевно таки керувалися 
якимсь власним чуттям, бо вперше, 
принаймні за багато років, значну 
частину програми віддали запро-
шеним гостям ще й такого класу. 
П’ять пісень улюбленого багатьма 
студентами гурту „Шосте чуття“, 
один із гітаристів якого — випус-
кник Львівської політехніки, додали 
драйву і стали певною сатисфакцією 
за всю-всю безкінечну рекламу, яка 
заповнювала, невідомо чим виправ-
дану, паузу між виступами. 

Ну, а якщо говорити про саму 
„Весну Політехніки“ то… Цього 
разу вона обіцяє бути іншою. Пере-
довсім інститути об’єднали по два. 
Тобто дві команди готують спіль-
ний виступ. Яким буде експеримент 
— вдалим чи провальним, зрозумі-
єте, якщо все-таки ходитимете на 
виступи не лише своїх інститутів. 
Обіцяли, що кожне з цих дійств 
триватиме до години. Зважте, про 
вчасність початку ніхто нічого не 
казав, тому запасіться терпінням 
на місяць.

Що ще нового і цікавого 
— світло. Початок фестива-
лю, завдяки світловим ефек-
там, справді вразив. Це був танець 
музики, світла і димової завіси.

Також суттєво оновили склад 
журі. А це, принаймні для команд, 
обіцяє цікаві і, певно, непрості 
часи. Бо, судячи з того, що профе-
сіоналів побільшало, критики буде 
теж більше. Тепер окрім багато-
річного голови журі та фаворита 
всіх часів „Весни“ актора Першого 
театру Ігоря Гулюка та комендан-
та 1-го студентського гуртожитку, 
а раніше активіста Колегії і про-
фкому студентів Сергія Зварича, 
талановитих політехніків оціню-
ватимуть: заслужена діячка естрад-
ного мистецтва України, лауреат 
міжнародних конкурсів та фести-
валів, засновник студії естрадного 
та академічного вокалу „Львівська 
фортуна“, викладач вокалу у Львів-
ській музичні академії ім. М. Ли-
сенка Руслана Калина, танцівниця 
з 12-річним стажем і номінантка 
„Весни Політехніки“ за оригіналь-
ну хореографічну постановку Анна 
Мартиник та багаторічний учасник 
фестивалю, ост-продакшн супер-

вайзер, режисер скетчкомів „Наші 
без Раші“ Kodi Slem. 

Щодо презентації, якою коман-
ди зацікавлюють глядачів прийти, 
то всі були на рівні. Навіть не мож-
на сказати, що хтось кращий, а хтось 
гірший. Щось більше буде зрозуміло 
на їхніх головних виступах. 

Вже 19 квітня свої таланти пока-
зала команда ІАРХ+ІГДГ. Далі висту-
патимуть: 

24 квітня — ІКТА+ІАПО, 
26 квітня — ІНЕМ+ІППТ, 
3 травня — ІЕСК+ІНПП, 
8 травня — ІГСН+ІХХТ, 
10 травня — ІКНІ+ІМФН, 
15 травня — ІБІД+ІСТР, 
17 травня — ІІМТ+ІТРЕ. 
І врешті — 24 травня відбудеться 

гала-концерт фестивалю „Весна По-
літехніки“. Тобто вже є чимало ва-
гомих причин для того, щоб весняні 
вечори проводити цікаво і водночас 
підтримати своїх друзів і знайомих.

Спостерігала                                                                    
за „Весною Політехніки“ 

Наталія ПАВЛИШИН

| С
ві

тл
ин

и 
На

та
лі

ї П
ав

ли
ш

ин



ч. 12 [3012]
26 квітня — 9 травня 201816 КУЛЬТУРА

тет-а-тет

„Є бажання говорити і бути почутим“
Молодший науковий співробітник МІОК Назар Данчишин переміг 

у V Всеукраїнському поетичному конкурсі „Гайвороння“. 
Цьогоріч на конкурс було подано 563 заявки, і навіть з-за кордону. 
Перемога принесла хлопцю багато нових книжок і задоволення, 
а також — можливість видати свою поетичну збірку, наразі в 
електронному вигляді. Ближче знайомство з Назаром відкрило 
і його інші грані — планує захистити дисертацію і є гітаристом 
андеграундного гурту Poltva sharks.

Музика — не забавка
Музикувати на гітарі почав 

від 2009 року, це було моє бажан-
ня ще зі шкільних років. Щойно 
закінчив школу, мама знайшла на 
ринку стару акустичну гітару, тро-
хи складну для освоєння, бо мала 
велику відстань від струн до гри-
фу. Згодом купив гітару електрич-
ну. Вчився за допомогою інтерне-
ту, аудіозаписів улюблених груп 
— Metallica, Pantera, Testament та 
ін. Взяв кілька уроків у львівського 
гітарного віртуоза Дмитра Ігнато-
ва. Потім створив гурт Risk of fire 
— виступали кілька разів у „Дзизі“ 
та „Люфті“. У теперішньому гурті 
Poltva sharks мене трохи дратує те, 
що вокаліст родом із Харкова гово-
рить російською під час виступів. 
Хоч, напевно, під моїм впливом він 
уже почав звертатися до публіки 
українською: „дякую“, „наступна 
наша пісня…“. Мабуть, це результат 
постколоніалізму, бо хлопець був на 
двох Майданах, але продовжує гово-
рити російською. На бас-гітарі в нас 
грає Юрій Рябчук, племінник пись-

менника Миколи Рябчука. 
Тексти англійською пише 
барабанник, та одну пісню 
я придумав сам.

Хоч мені подобається 
те, що ми граємо, але мрію 
про власний українсько-
мовний проект, тож шу-
каю для нього музикантів. 
Це будуть різні за настро-
єм композиції, м’якші для 
слуху, ніж ті, що граємо 
тепер. У мене є вже три 
треки. Потрібен хороший 
вокаліст або вокалістка, не 
аматор. Вимога проста — 
хороші естетичні смаки, не 
обмежені, щоб подобалася 
музика, яку пропоную, — 

превалювання ліричного року, і щоб 
гарно співав. Є потенційний басист, 
потрібен барабанник. Не обіцяю 
гонорарів, лише творчу самореалі-
зацію. Пісні, оскільки маю вже пое-
тичний досвід і писав їх для Risk of 
fire, писатиму я. Це буде і соціальна, 
і романтична лірика — залежатиме 
від настрою.

Філологія — це головне
Мої найважливіші обов’язки 

тепер — написання з колегами 
третьої частини підручника з 
вивчення української мови як 
іноземної, рівня В2. Хочеться, щоб 
люди у світі вивчали українську, 
щоб Україна стала суб’єктом 
у світовій політиці, культурі. 
Хочеться, щоб люди, які до нас 
приїжджають, знали, що тут не 
лише не Росія за назвою, а й за 
духом. Цікаво, що півтора року 
тому обговорював з друзями 
своє бажання створити такий 
підручник. Бо коли працював 
у книгарні „Є“, то іноземці 
цікавилися таким підручником, але 

в наявності були тільки навчальні 
матеріали для російськомовних. 
Причина, мабуть, у тому, що 
за двадцять із гаком років 
незалежності, ті, хто при владі, 
не змогли зробити українське 
пріоритетним, бо не були в цьому 
зацікавлені. Але тепер бодай 
затверджено стандарт викладання 
української мови як іноземної, на 
який ми орієнтуємося, пишучи цей 
підручник.

Маю змогу спілкуватися з 
улюбленим поетом — Ігорем 
Калинцем безпосередньо, по 
роботі (заступник директора 
МІОКу). Калинець як поет 
привабив мене глибиною свого 
мислення. У нього, наприклад, 
є метафора залізних стовпів, які 
ще з першої збірки символізують 
велетів, що тримають небо 
Вітчизни. Таким стовпом є для 
мене й сам автор, його письмо — 
творчість усупереч. Він старався 
ніколи не повторюватися — в його 
поезії можна знайти розмаїття 
і тематичне, і жанрове. Він є, 
за Василем Стусом, зразком 
прямостояння, тим, хто не 
підкорявся обставинам.

Поезія — не просто 
римування

У школі були віршування, 
проби, а потім вирішив, що ліпше 
буду читати поезію, ніж її писати. 
На першому році аспірантури 
захотілося підійти до творчості 
серйозніше. Поезія — це не просто 
римування, це робота і серця, 
і розуму. Василь Голобородько 
каже, що його поезія починається 
з образу, чіпкої метафори, яку 
згодом опрацьовуєш. І я згоден 
із цим. Образ може з’явитися 
неочікувано. Ось їду у транспорті, 
кашляє жінка, відчиняються двері, 
вона виходить, заходить „порція“ 
нових людей. Це наштовхує 
на образ: хворий автобус, який 
надривно викашлює одних людей, 
але ротом дверей відразу вдихає 
інших. І тоді можна далі мислити 
асоціативно: одні люди приходять 
в наше життя, інші відходять. 
Бувають стихійні тексти, 
породжені сильним враженням, 
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Назар Данчишин

Причастя
І

здираю зі себе суху шкіру грішника
аби кров’ю почути
що ТИ з-під мурів пульсуєш
аби кров’ю почути ЩО ти
з-під мурів пульсуєш

напевне так зі стін собору Софії
зішкрябували шар пізніх розписів
які за черствими шкоринами століть
хоронили тіло автентичности

червоний хліб нашої причетности

ІІ
ось і жона ховає під одежею сніг
ось і земля ховає піді снігом одяг

і обидві дочікуються 
мужа з порожніх ікон

кажу Отче
не зроби й нас порожніми

такими порожніми
аж видимими
не зроби

ІІІ
отець гортає ріку;
отець уважно перечитує рибу,

і м’язи води гострішаючи
дзвонять в очі його берегів:

„лікарю, зловили щось доброго?“

а він самі гріхи виймає....
закинув невода
в сіль її голосу
й ураз наловив слів
солодших за дзвін ягід

тепер гострю ніч
об хвою набухлого місяця

тож павутина зору кріпне

і так плавно
дрейфують один до одної 
два континенти наших тіл

Повстання
у цій тюрмі 
найстаріший в’язень — земля,
позірно вдягнена в панцер асфальту,
а найтрагічніший — то голос,
окутий бетоном чужої мови;

звідси мій брат замислив утечу,
і пішов слідом 
за біженцями осіннього листя,
чий шлях 
оглух об кут 
воронячого дзьоба;

я ж задумав повстання 
і шукаю слідом за Ігорем Калинцем
визволення кольору з-під кори 
ще неспиляного дерева,

і дослухаюся босими вухами
до пророцтва дикої трави,
що звучить, 
як записаний на плівку
вірш Грицька Чубая 
в авторському виконанні;

чиясь рука тим часом 
закреслює пройдені дні
ікс-подібними розп’яттями
Андрія Первозваного,

тому щоразу 
на ранок бачу
свіжу графічну метафору

Романа Кудлика
про хрести ХХ віку,

 (чую, що нове століття
вже додало до них

знак оклику);

і я щодня читаю на ніч 
„Більмо“ Михайла Осадчого,

і я задумав повстання,

я задумав повстання,
задумав повстання,
повстання — 
не втечу..
жовте небо роздер 
аж до зеленої крові 
голкою ока

вулиці стали гуснути синім
а всі вікна зчужіли незнайомою мовою

я досі в місті
яке ти лишила.
коли танок дороги
зірвав із мене капелюха
обвугленого сумнівами

мої груди видихнули трояндою

(лише я чув
як нігті голосу дряпали горло
а з-під кори шиї скрапував
зелений піт євхаристії)

дивися
пелюстки недограної пісні
обертаються довкола тебе
мов довкола Місяця

Останній
до того як усе закінчилося
над містом висів останній день

він тримався за коров’ячі язики хмар 
так довго 
що люди звикли
й навіть перестали з ним фотогра-
фуватися
але день упав
і ніхто не впізнав у ньому дня

тим паче останнього

навіть Лот не впізнав

перипетіями в особистому житті, 
а деякі тексти треба шліфувати 
довго, декілька днів чи тижнів.

Найбільший вплив на мою 
творчість справили Ігор Калинець, 
Грицько Чубай і Пауль Целан. 
Також подобаються Борис Гуменюк, 
Галина Крук, Назар Федорак, Ігор 
Астапенко. Є молоді поети, з якими 
перетинаюся і в яких бачу сильних 

авторів — Ірина Юрковська, Воло-
димир Кулиняк (Кауфман), Мар’яна 
Зеленюк, Ростислав Кузик. Я їх за-
прошував на творчі вечори „Тримай 
5“, які організовував із Любомиром 
Серняком у кав’ярні „Штука“ й Домі 
Франка, торік і цього року.

Поезія не є явищем статич-
ним, це постійний рух до вдоско-
налення. Важливо брати участь у 

конкурсах, спілкуватися з іншими 
поетами, читати їх. Бо діалог, як 
на рівні текстів, так і на особисто-
му рівні сприяє ширшому баченню. 
Інколи варто взяти паузу й зробити 
висновок, чи треба тобі писати чи 
ні. Мені прийшло розуміння, що 
треба, бо є бажання говорити і бути 
почутим.

Наталя ЯЦЕНКО###



ч. 12 [3012]
26 квітня — 9 травня 201818 КУЛЬТУРА

високі ноти

In paradisum як результат 
творчої співпраці
Провідна неділя, а особливо її теплий вечір, — то нагода долу-

читися до духовості в музичний спосіб — у Будинку орґанної 
та камерної музики відбувся концерт за участю народної хорової 
капели студентів „Гаудеамус“, народного камерного оркестру „По-
ліфонія“ Львівської політехніки та хору і струнного оркестру Con 
Fuoco Краківської гірничо-металургійної академії ім. С. Сташіца.

Задум такого спільного україн-
сько-польського проекту виник у ке-
рівників цих колективів, коли торік 
розпочалися взаємні концертні візи-
ти: Con Fuoco дав концерт у Львові, 
а політехніки успішно виступили 
у Кракові. „Власне, коли ми були 
у Кракові, — розповідає диригент 
„Гаудеамусу“ Роман Мачишин, — я 
подумав, що нам потрібно зробити 
щось разом. Запропонував худож-
ньому керівникові й диригентові 
Con Fuoco Діані Мругалі-Громек 
спільно виконати красивий з музич-
ного погляду й нескладний з погляду 
сприйняття й розуміння твір Карла 
Дженкінса „Реквієм“. Вона погоди-
лася, і ми почали шукати його ноти, 
що виявилося не таким простим 
завданням. Коли знайшли, то роз-
почали репетиції — кожен готувався 
до концерту, так би мовити, на своє-
му місці. 12 квітня поляки приїхали 
до Львова і ми мали з ними вечірку, 
під час якої ближче познайомилися 
і поспілкувалися. Наступного дня 
провели в актовій залі першого кор-
пусу Політехніки репетицію, в субо-
ту — репетицію в Будинку орґанної 
та камерної музики, де мав бути наш 
виступ. Завдяки професіоналізму ви-
конавців і диригентів усе пройшло 
на високому рівні — на сцені вдалося 
об’єднати 130 музикантів“.

Спільний концерт духовної музи-
ки отримав назву In paradisum (так 
називається шоста частина „Реквіє-
му“ Дженкінса), що означає „у раю“. 
Його програму склали акапельні й 
інструментальні твори, які колекти-
ви виконували поперемінно. У вико-
нанні хорової капели студентів „Гау-
деамус“ прозвучав Miserere Антоніо 
Лотті, твір Пьотра Янчака „Кіріє“ та 
негритянський спірічуелс. Поляки 
ж виконали твори Ґжеґожа Горчин-
ського Tota pulchra es Maria, Сте-
фана Плешака Veni creator spiritus 
і теж афроамериканський спірічу-
елс. „Поліфонія“ розворушила залу 
танговими ритмами „Весни“ Астора 
П’яццоли. У їхньому виконанні, ра-
зом із Con Fuoco, прозвучав і твір 
Карла Дженкінса „Паладіо“. Завер-
шальною другою частиною концерту 
стало зведене виконання „Реквієму“ 
Карла Дженкінса — слухачі почули 
шість частин цього твору й дуже те-
пло його сприйняли — лунали вигу-
ки „браво“.

Двадцять першого квітня у Кра-
кові відбувся аналогічний до львів-
ського концерт „Гаудеамуса“, „Полі-
фонії“ та хору і струнного оркестру 
Con Fuoco. Музиканти мають намір 
розпочату творчу співпрацю не при-
пиняти.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У львівському клубі „Малевич“ 
відбувся сольний концерт попу-
лярного українського гурту „Бez 
обмежень“. У програмі виступів 
відомих рокерів-романтиків прозву-
чали пісні не тільки з нового релізу 
„Буду з тобою!“, а й улюблені хіти з 
трьох попередніх студійних альбо-
мів гурту — Underground (2007), „Ди-
хаю тобою“ (2015) та „5 хвилин“ (2017). 
Це був виступ для всіх, хто цінує 
справжні почуття, зокрема кохання.

Українська кіноакадемія оголосила 
переможців Другої української 
кінопремії „Золота дзиґа“ — на-
городи вручили у 18 номінаціях. 
Цьогоріч з’явилося чотири нових 
номінації: найкращий художник 
із гриму, найкращий художник з 
костюмів, найкращий звукорежисер, 
а також — вибір глядача. Найбіль-
шу кількість номінацій отримали 
„Припутні“ Аркадія Непиталюка 
(11), „Кіборги“ Ахтема Сеітаблаєва 
(9, визнані найкращим фільмом), 
„Стрімголов“ Марини Степанської (7), 
„Рівень чорного“ Валентина Васяно-
вича (6).

До Національного музею у Львові 
ім. А. Шептицького рівненська 
галерея „Євро-Арт“ уперше 
привезла оригінали живописних 
творів Давида Бурлюка, батька 
українського авангарду. Хоча у 
20-ті роки Давид Бурлюк емігрував 
до Нью-Йорка і переважно його 
життя минало в США, він завжди 
називав себе нащадком козаків. На 
виставці — здебільшого роботи, які 
мистець намалював уже в Америці. 
На них — образ його дружини Марії, 
а також — квіти, біля яких завжди є 
чи козацька люлька, чи на дальньому 
плані — вітрячок.

За матеріалами інформагенцій
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універсіада
 •  Завершилися змагання з гре-

ко-римської боротьби у межах Уні-
версіади Львівщини, участь у яких 
взяли представники восьми ВНЗ. 
Найвищі бали у вагових категоріях 
показали Роман Сеньків (Дрогобиць-
кий державний педагогічний універ-
ситет ім. І. Франка, 55 кг), студенти 
Львівського національного універ-
ситету ветеринарної медицини та бі-
отехнологій ім. С. Ґжицького Роман 
Джелеп (60 кг), Петро Бойко (63 кг), 
Віталій Гурський (67 кг), Назар Ярош 
(72 кг), Ігор Ярушевський (77 кг), 
Тарас Миськів (ЛНУ ім. І. Франка, 
82 кг), студенти ЛДУФК Павло Білас 
(97 кг) і Денис Каланджій (130 кг). 

Серед політехніків відзначився Ві-
талій Коваль (87 кг).

У підсумку визначилася трійка 
лідерів: I місце — Львівський на-
ціональний університет ветери-
нарної медицини та біотехнологій 
ім. С. Ґжицького (1056 балів); II міс-
це — Львівська політехніка (958 ба-
лів), ІІІ місце — Національна акаде-
мія сухопутних військ ім. П.Сагай-
дачного (896 балів).

 •  Відбулися змагання з бадмінто-
ну серед студентів вишів ІІІ — ІV 
рівня акредитації за програмою 
Універсіади Львівщини. Упродовж 
чотирьох днів на базі спортивного 

комплексу ЛНУ ім. І. Франка сту-
денти семи вишів змагалися за лідер-
ство. Відбулися напружені матчі між 
спортсменами ЛДУФК (перше місце 
у командних іграх серед чоловіків) 
та ЛНУ ім. І. Франка (перше місце у 
командних іграх серед жінок). Проте 
у  підсумку перше місце здобули сту-
денти ЛНУ ім. І. Франка, набравши 
612 балів, друге місце посіли спортс-
мени ЛДУФК ім. І. Боберського зі 
сумою 577 балів. На третьому місці 
— студенти Львівської політехніки, 
вони набрали 527 балів.

Підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО

варто знати

Вода не підступна, 
якщо знати,                      
як поводитися

Ще трохи — і сонце нагріє не тільки землю, 
а й воду, тож у більшості з нас з’явиться 

бажання поплавати. А дехто і не чекає такої 
нагоди, а свідомо дбає про своє здоров’я і ходить до басейну. Та будь-де 
важливо дотримуватися правил поведінки, які вбережуть від негативних 
наслідків. Про те, як запобігти утопленням і допомогти потерпілому, де 
купатися, а де ні, що і хто обов’язково мають бути в басейні, розповів 
викладачам фізичного виховання Львівської політехніки начальник 
Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області Роман Фіца.

У басейні
Якщо ви відвідуєте ба-

сейн, то мусите знати, що 
їсти безпосередньо перед 
плаванням не можна — 
має минути щонайменше 
40 хвилин, а то й година 
після прийому їжі. Тре-
нер перед заняттям пови-
нен з’ясувати, який у кого 
стан здоров’я і відповідно 
до плавальних умінь роз-
поділити студентів по 
доріжках. Слід пам’ята-
ти, що глибина, допусти-
ма для непрофесіоналів, 
становить 1,75–1,80 ме-
тра. У роздягалках варто 
би   розмістити пам’ятки 
з надання першої медич-
ної допомоги. В ідеалі, у 
приміщенні басейну мав 

би бути медпрацівник. Та-
кож тренер мусить зважа-
ти на прохання студента 
вийти з басейну швидше 
— перевантаження не на 
користь. Більше інформа-
ції можна знайти в наказі 
№301 „Про затверджен-
ня правил охорони життя 
людей на водних об’єк-
тах України“ Міністер-
ства внутрішніх справ від 
10.04.2017 року.

На диких пляжах
Ці ж правила — добре 

самопочуття, споживання 
їжі заздалегідь — діють і 
тоді, коли ви вирішуєте 
поплавати у природних 
водоймах. Слід пам’ята-
ти, що вода і алкоголь не 

сумісні. Заходити у воду 
потрібно не з розбігу, а 
поступово, щоб не було 
різкої різниці між темпе-
ратурами води і повітря. У 
воді потрібно поводитися 
стримано, бо в ній можуть 
виявитися небезпечні 
предмети, як-ось зрізані 
труби, колоди та інші речі. 
Якщо ж біда таки трапила-
ся, то не можна панікува-
ти, а слід надати потерпі-
лому першу медичну до-
помогу (див. попередній 
випуск тижневика) і ви-
кликати швидку. Також 
не треба пірнати, якщо не 
знаєте дна і течій. Бо при 
будь-якій температурі 
вода прогрівається лише 
на метр-півтора, а річки 
міняють русло три-чоти-

ри рази на рік. Особливо 
небезпечна через холодні 
течії і вири річка Свіча.

Проблемними є водой-                                  
мища й у Роздолі — за-
топлені сірчані кар’єри. 
Ясинецький кар’єр став 
завглибшки 25–27 м, Яво-
рівський кар’єр — 85 м, а 
Задорожнянський ще глиб-
ший — 105 м. Але не тіль-
ки глибина  небезпечна, а 
й те, що в окремих місцях 
може обвалюватися берег, 
тому що його підмивають 
непомітні для ока водяні 
потоки. Звісно, якщо не 
можна заборонити купа-
тися, то, на думку Романа 
Фіца, варто дозволити, але 
для цього виділити безпеч-
ну ділянку, досипати туди 
піску, привезти рятуваль-
ників. До першого червня 
на сайті Департаменту з 
питань цивільного захи-
сту оприлюднять дані про 
стан пляжів та баз відпо-
чинку.

Наталя ЯЦЕНКО
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просто про складне

Вогонь нікому не приятель
У корпусі № 9 ІХХТ відбулося протипожежне тренування для персоналу 

обслуговування. Його провів керівник служби пожежної безпеки 
Ярослав Комарницький разом із працівниками пожежно-рятувального 
підрозділу Галицького районного відділу.

У спеціалізованій на-
вчальній лабораторії (116 
кабінет) зімітували гасіння 
пожежі на початковому ета-
пі. Такий захід, на підставі 
наказу ректора, вирішили 
провести, щоби працівни-

ки Політехніки знали, як 
поводитися у разі загоран-
ня. Спершу слід зателефо-
нувати в Державну службу 
з надзвичайних ситуацій за 
номером 101 або 112, а піс-
ля цього повідомити голову 

диспетчерської служби. Ви-
микаємо електроенергію та 
газ. Евакуйовуємо людей. І 
застосовуємо первинні 
засоби пожежогасіння — 
вогнегасники і стволи вну-
трішнього протипожежно-
го водогону, щоб до приїзду 
пожежників локалізувати 
загорання.

До підготовки заходу 
залучили керівників ІХХТ, 
співробітників та студентів 
цього інституту, працівни-
ків служби пожежної без-
пеки та охорони, цивільної 
оборони, газової служби, 
охорони праці. Чому для 
тренування обрали саме 
9-й корпус? Річ у тім, що він 
належить ІХХТ, де багато 
лабораторій із речовина-
ми, які легко займаються. 
Наступні протипожежні 
заходи проведуть у бібліо- 
течних корпусах. Відтак 
тренування відбуватимуть-
ся почергово в усіх навчаль-
них корпусах. 

Ярослав Комарницький 
наголосив, що у кожному 
інституті є так звана ланка 
пожежогасіння — це троє 
осіб, які серед своїх колег 
провадять пожежно-про-
філактичну роботу й у разі 
загорання, доки не прибу-
де пожежно-рятувальний 
підрозділ, застосовують 
первинні засоби локаліза-
ції. Вогнегасники щороку 
віддають на перевірку у 
ліцензовану організацію, 
але за один раз їх можна 
забрати не більше 50%.

Під час тренувань пра-
цівникам показали, як 
користуватися вогнегас-
ником, а пожежники-ря-
тувальники ознайомили 
присутніх із комплектаці-
єю пожежної машини. 

Очільник служби по-
жежної безпеки розповів 
про чисельні трагічні ви-
падки, які останнім часом 
сталися саме через пожежі. 
Прикро, що їхньою причи-
ною часто стає необачне 
поводження з електропри-
ладами.

Ірина МАРТИН

наш календар

3 травня — Всесвітній день свободи 
преси.
8 травня — День пам’яті та примирення.
9 травня — День перемоги.

Пам’ятні дати
26.04.1890 — народився Микола Зеров, 
український поет, перекладач, лiтера-
турознавець.
26.04.1986 — вибухнув реактор Чор-
нобильської АЕС — це стало початком 
найбільшої екологічної катастрофи.
27.04.1904 — помер Михайло Стариць-
кий, видатний український драматург, 
поет i режисер.
27.04.1948 — помер Василь Щурат, поет 
i лiтературознавець, перекладач „Пiснi 
про Роланда“.
28.04.1918 — Чорноморський військо-
вий флот підняв українські прапори.

28.04.1922 — заснування Української 
господарської академії у Подебрадах 
(Чехiя).
29.04.1875 — народився Модест Мен-
цинський, український співак (тенор).
29.04.1922 — помер Кирило Стеценко, 
український композитор, хоровий ди-
риґент, громадський діяч.
2.05.1648 — Богдана Хмельницького об-
рали гетьманом України.
2.05.1848 — створено в Галичині Голов-
ну Руську Раду, першу українську полі-
тичну органiзацiю.
3.05.1873 — помер Степан Руданський, 
відомий український поет-сатирик.
4.05.1838 — викуплено з кріпацтва Та-
раса Шевченка (за старим стилем 22 
квітня).
4.05.1888 — народився Микола Грiнчен-
ко, український музикознавець i фоль-
клорист, автор „Iсторiї української му-
зики“ i розвідок про українські народні 
думи й пiснi.

5.05.1828 — народилася Ганна Барвiнок 
(Олександра Бiлозерська), українська 
письменниця.
5.05.1836 — народився Сидiр Воробке-
вич, український поет i композитор.
5.05.1907 — народилася українська 
письменниця Iрина Вiльде.
6.05.1910 — помер Борис Грiнченко, ав-
тор „Словаря української мови“.
6.05.1920 — народився Григорiй Тютюн-
ник, відомий український письменник.
7.05.1840 — народився Марко Кропив-
ницький, видатний український драма-
тург, режисер i актор, один із осново-
положників українського професійно-
го театру.
9.05.1871 — народився Володимир Гна-
тюк, український фольклорист, етно-
граф i громадський діяч.
9.05.1880 — народився Степан Постер-
нак, український педагог, бібліотеко-
знавець, бібліограф.
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для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
26 квітня — „Мойсей“ (опера). 18.00.
27 квітня — Вечір одноактних балетів („Любов-чарівниця“, 

„Дрібнички“, „Гамлет“). 18.00.
28 квітня — Музика дзеркальної зали — екскурсія з 

концертом. 16.00, „Кармен“ (опера). 18.00.
29 квітня — „Попелюшка“ (опера). 12.00, Музичний салон 

— твори Клода Дебюссі, Моріса Равеля, Франсіса 
Пуленка. 15.00, „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.

2 травня — „Кармен“ (опера). 18.00.
3 травня — „Карміна Бурана“ (концертна програма). 18.00.
4 травня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
5 травня — „Травіата“ (опера). 18.00.
6 травня — „Попелюшка“ (опера). 12.00, Музичний салон — 

шедеври німецької класики. 15.00, „Лебедине озеро“ 
(балет). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний театр                                  
ім. М. Заньковецької
26 квітня — „Жіночий дім (Ціна любові)“. 18.00.
27 квітня — „За двома зайцями“ (прем’єра). 11.00, „Блазні 

мимоволі“. 18.00.
29 квітня — „За двома зайцями“ (прем’єра). 12.00, „Марія 

Заньковецька“ (прем’єра). 18.00.
2 травня — „Ревізор“. 18.00.
3 травня — „Наталка Полтавка“. 18.00.
4 травня — „Циліндр“. 18.00.
5 травня — „Труффальдіно з Бергамо“. 18.00.
6 травня — „За двома зайцями“ (прем’єра). 12.00, 18.00.
8 травня — „Труффальдіно з Бергамо“. 12.00, 18.00.

Камерна сцена
27 квітня — „Мій Роден“. 19.00.
28 квітня — „Сестри Річинські“. 18.00.

Львівський академічний театр 
ім. Л. Курбаса
26 квітня — „Благодарний Еродій“ (відеоретроспектива). 

19.00.
27 квітня — „Благодарний Еродій“. 19.00.
28 квітня — „Ножі в курях, або Спадок мірошника“. 19.00.
29 квітня — „MA-NA HAT-NA (Небесна земля)“. 19.00.
2 травня — „12 ніч“. 19.00.
5 травня — „Лісова пісня“. 19.00.
6 травня — „Апокрифи“. 19.00.

Львівський академічний 
драматичний театр                                                                                
ім. Лесі Українки
26 квітня — „Баба Пріся“. 19.00.
27 квітня — „Людина в підвішеному стані“. 19.00.
28 квітня — „Зачарована принцеса“. 15.00.

Львівський академічний духовний театр 
„Воскресіння“
30 квітня — „Вечеря з дурнем“ (прем’єра). 19.00.

Перший театр
26 квітня — „Русалонька“. 11.30.
28 квітня — „Маленька Баба-Яга“. 13.00.
29 квітня — „Маленька Баба-Яга“. 12.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав Національний універ-
ситет „Львівська політехніка“: 
залікову книжку № 1408262 на ім’я: Гуллер Максим Євгенійович; 
залікову книжку на ім’я: Карчіпулля Сантьяго; 
студентський квиток на ім’я: Бабій Ольга Богданівна;
студентський квиток на ім’я: Фік Елла Ігорівна;
студентський квиток № 11000695 на ім’я: Коробка Ілля Владиславович;
студентський квиток № 10999710 на ім’я: Бенеш Станіслав Олександ- 
рович;
студентський квиток № 2514368 на ім’я: Полонський Роман Артурович;
студентський квиток ВК № 11037480 на ім’я: Романюк Анна Олегівна;
студентський квиток ВК № 11493003 на ім’я: Налутка Павло Васильович;
студентський квиток ВК № 11342745 на ім’я: Калюжка Юлія Віталіївна;
залікову книжку на ім’я: Калиновський Ростислав Олександрович ; 
студентський квиток № 11819904 на ім’я: Матвєєва Ірина Дмитрівна;
студентський квиток № 11602207 на ім’я: Соколенко Віталій Віталійович;
студентський квиток № 11869851 на ім’я: Гутор Валерія Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Котік Вікторія Вікторівна;
студентський квиток на ім’я: Ярич Мирослав Михайлович;
студентський квиток №10998729 на ім’я: Тімошко Максим Андрійович;
вважати недійсним студентський квиток, який видав ВСП Технічний 
коледж Національного університету „Львівська політехніка“ на ім’я: 
Нагайчук Данило Вікторович.

Адміністрація Національного університету „Львівська політехні-
ка“ та Асоціація випускників Львівської політехніки висловлюють 
глибоке співчуття голові Асоціації, першому заступникові голови 
ради федерації роботодавців України Іванові Миколайовичу Ри-
ваку з приводу важкої втрати — передчасної смерті 

дружини.

Дирекція Інституту прикладної математики та фундаментальних 
наук Національного університету „Львівська політехніка“ та ко-
лектив кафедри вищої математики висловлюють щирі співчуття 
доценту кафедри, заступнику директора ІМФН Любомиру Васи-
льовичу Гошку з приводу важкої втрати —смерті 

матері.
Втрата матері — ні з чим незрівняне горе. У цім смутку ми разом з 
Вами. Вічная пам’ять.

МНОГАЯ ЛІТА!
Редакція освітнього студент-
ського тижневика „Аудиторія“ 
вітає з Днем народження голову 
Ради молодих вчених, Науково-
го товариства студентів, аспі-
рантів, докторантів та молодих вчених Львівської 
політехніки, доцента кафедри СКІД ІГСН

Олександра БЕРЕЗКА.

Бажаємо щастя, успіхів, постійного зростання та 
здійснення мрій!  
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Національний університет       
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних 
працівників кафедр:

 • автоматизації та компютерно-інтегрованих тех-
нологій — професор (1), доцент (1); 

 • автоматизованих систем управління — ст. викла-
дач (1); 

 • автомобілебудування — доцент (1); 
 • автомобільних доріг та мостів — асистент (1); 
 • адміністративного та інформаційного права — 

професор (1), доцент (1); 
 • архітектури та реставрації — професор (1); 
 • архітектурного проектування — професор (1), 

ст. викладач (1);
 • архітектурного проектування та інженерії — до-

цент (1);
 • будівельних конструкцій та мостів — професор (1);
 • будівельного виробництва — ст. викладач (1); 
 • вищої математики — доцент (3), асистент (1); 
 • вищої геодезії та астрономії — ст. викладач (1); 
 • гідравліки і сантехніки — доцент (3); 
 • дизайну та основ архітектури — доцент (4), ст. ви-

кладач (2);
 • дизайну архітектурного середовища — ст. викла-

дач (1); 
 • екології та збалансованого природокористування 

— професор (1), доцент (1); 
 • екологічної безпеки та природоохоронної діяль-

ності — доцент (1), асистент (1); 
 • економіки підприємства та інвестицій — доцент (2); 
 • електроенергетики та систем управління — доцент (4); 
 • електромехатроніки та комп’ютеризованих елек-

тромеханічних систем професор (4), доцент (1);
 • електронних засобів інформаційно-комп’ютерних 

технологій — професор (1), доцент (1);
 • електронних приладів — доцент (2); 
 • електронно-обчислювальних машин — доцент (3), 

ст. викладач (2);
 • захисту інформації — доцент (4), ст. викладач (1); 
 • зварювального виробництва, діагностики та від-

новлення металоконструкцій — професор (2), до-
цент (1), асистент (1); 

 • зовнішньоекономічної та митної діяльності — до-
цент (3); 

 • інженерної геодезії — ст. викладач (1), асистент (1); 
 • іноземних мов — доцент (5);
 • інформаційних систем та мереж — професор (1), 

доцент (1), ст. викладач (2), асистент (2); 
 • інформаційно-вимірювальних технологій — про-

фесор (1), доцент (1);
 • історії, музеєзнавства та культурної спадщини — 

доцент (2), асистент (1);
 • комп’ютеризованих систем автоматики — профе-

сор (2), доцент (2); 
 • конституційного та міжнародного права — доцент (2); 

 • кримінального права і процесу — доцент (1); 
 • маркетингу і логістики — доцент (3); 
 • менеджменту організацій — доцент (1); 
 • менеджменту персоналу та адміністрування — 

професор (1);
 • менеджменту та міжнародного підприємництва — 

професор (2), доцент (4), ст. викладач (1); 
 • механіки та автоматизації машинобудування — 

доцент (2); 
 • міжнародної інформації — доцент (1);
 • напівпровідникової електроніки — професор (1);
 • нарисної геометрії та інженерної графіки — 

доцент (1); 
 • обліку та аналізу — доцент (2); 
 • обчислювальної математики та програмування — 

ст. викладач (1);
 • опору матеріалів та будівельної механіки — доцент (1);
 • органічної хімії — доцент (1);
 • педагогіки та соціального управління — доцент (4); 
 • політології та міжнародних відносин — професор (1), 

доцент (2), асистент (2);
 • прикладного матеріалознавства та обробки мате-

ріалів — доцент (1), асистент (1);
 • прикладної математики — доцент (5), асистент (1); 
 • прикладної лінгвістики — доцент (6); 
 • приладів точної механіки — професор (1); 
 • програмного забезпечення — доцент (3), асистент (1); 
 • проектування та експлуатації машин — доцент (2);
 • радіоелектронних пристроїв та систем — ст. ви-

кладач (1);
 • систем автоматизованого проектування — доцент (4), 

асистент (3);
 • систем штучного інтелекту — доцент (1), ст. ви-

кладач (1), асистент (1); 
 • соціальних комунікацій та інформаційної діяль-

ності — доцент (1);
 • соціології та соціальної роботи — доцент (4);
 • спеціалізованих комп’ютерних систем — професор (1), 

доцент (1); 
 • телекомунікацій — асистент (1);
 • теоретичної радіотехніки та радіовимірювання — 

ст. викладач (2); 
 • теоретичної та загальної електротехніки — про-

фесор (1), доцент (1); 
 • теоретичної та прикладної економіки — доцент (1);
 • теорії та філософії права — професор (1), доцент (1); 
 • теплогазопостачання і вентиляції — доцент (1), 

ст. викладач (1); 
 • теплоенергетики, теплових та атомних електрич-

них станцій — доцент (1); 
 • технічної механіки та динаміки машин — доцент (1), 

ст. викладач (1); 
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 • технології біологічно активних сполук, фармації 
та біотехнології — доцент (2), асистент (1); 

 • технології машинобудування — доцент (1);
 • технології органічних продуктів — доцент (4); 
 • транспортних технологій — доцент (3), асистент (1); 
 • туризму — асистент (1); 
 • української мови — доцент (1), ст. викладач (1); 
 • фізики — професор (1), доцент (4); 
 • фізичного виховання — викладач (1); 
 • фізичної, аналітичної та загальної хімії — профе-

сор (1), доцент (2); 
 • філософії — професор (1), доцент (4);
 • фінансів — доцент (2);
 • фотограмметрії та геоінформатики — ст. викладач (2);
 • хімії і технології неорганічних речовин — доцент (1);
 • хімічної інженерії — доцент (1), асистент (1); 
 • хімічної технології переробки пластмас — доцент (1);

 • хімічної технології силікатів — доцент (1); 
 • цивільного права та процесу — доцент (1); 
 • цивільної безпеки — доцент (5), ст. викладач (1). 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють 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 зазначен-

ням публікацій в журналах, що входять до наукоме-
тричних баз даних (Scopus, Web of Science) та індексу 
Гірша, завірених за встановленим порядком; 

 ✓  згоду на збір та обробку персональних даних;
 ✓  копії паспорта та трудової книжки.

До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад професорів та доцентів кафедр допускаються особи, 
які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук відповідно до профілю кафедри. 

Термін подання документів на конкурс — місяць з дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету 
„Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, конт. тел. 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує. 
Ректорат
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