освітній студентський тижневик
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Вітаю з Днем незалежності України!
Шановне товариство львівських політехніків! 24 серпня 1991 року сталася
подія великої історичної ваги: Верховна
Рада України ухвалила Акт проголошення
незалежності України. Це була не просто
декларація намірів, а початок реального
втілення споконвічних прагнень та мрій
українського народу здобути незалежну
суверенну соборну Українську державу,
що обрала демократичний європейський
вектор розвитку.
Четвертий рік поспіль свято Незалежності ми зустрічаємо в умовах реальної
війни, розв’язаної терористами та російським агресором. Росія анексувала український Крим, економіці держави завдано величезних
збитків. Ми маємо численні жертви серед мирного населення, сотні тисяч вимушених біженців.
Сьогодні ми захищаємо свій доленосний історичний
вибір — стати повноправним членом європейської родини народів. Тому, як ніколи раніше, перед кожним із
нас постає нагальне завдання допомогти Батьківщині
здолати ворога, конкретними справами зміцнити її суверенітет, територіальну цілісність й обороноздатність.
Одним із найважливіших чинників успішного розвитку держави є освіта й наука. Незважаючи на перма-

нентні кризи у цій галузі, ми все ж зберегли свій інтелектуальний потенціал —
талановитих науковців, визнані в світі
наукові школи й напрямки.
У новому навчальному році Львівська
політехніка має підтвердити свій високий статус національного університету,
котрий вона отримала першою в Україні.
Серед актуальних завдань, що постають
перед нами, я би виділив два найголовніші: розвивати перспективні напрями науки й реалізувати її досягнення в життя,
провадити системну й планомірну інвестиційно-інноваційну діяльність.
Бажаю всій дружній і згуртованій
політехнічній родині нових звершень в ім’я розвою
та процвітання єдиної і неподільної, соборної й демократичної європейської держави Україна, надійної
запоруки добробуту й щасливого життя її народу! Нехай свято Незалежності принесе до нашого спільного
українського дому щастя, добро, порозуміння, злагоду,
мир і любов!
Слава Україні! Героям слава!
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету
„Львівська політехніка“, професор

1 вересня — свято людяності,
мудрості й надії
Шановні студенти і викладачі славної Львівської
політехніки! Щиро й сердечно вітаю вас із чудовим
святом — Днем знань!
Очевидно, нікому не варто доводити, що 1 вересня — це по-справжньому всенародне свято людяності й доброти, мудрості й надії. Це — нестримний
порив молодих людей до нових відкриттів, початок
осяйного й нелегкого шляху до знань, наукового розуміння й бачення навколишнього світу.
Новий навчальний рік знаменний тим, що ми
урочисто відзначаємо 100-річчя Української державності а 22 січня прийдешнього року — святкуватимемо віковий ювілей Злуки УНР і ЗУНР. Ця
історична подія спиралася на споконвічну мрію
українського народу про незалежну, соборну національну державу.
Найстаріша й найбільша вища технічна школа
Східної Європи та України Львівська політехніка
нині переживає свою другу молодість. Спираючись
на міцні історичні, науково-освітні традиції, ми
невпинно й стрімко оновлюємося. Університет за
багатьма освітніми рейтингами постійно входить

до чільної п’ятірки найкращих українських закладів
вищої освіти.
Цьогоріч Львівська політехніка отримала гідне,
перспективне, професійно вмотивоване поповнення.
Першокурсниками стали 3 тисячі 540 юнаків і дівчат,
котрі навчатимуться за 158-ма спеціальностями. Відрадно й те, що серед них — чимало золотих і срібних
медалістів, переможців всеукраїнських учнівських
олімпіад. Саме завдяки цьому нам суттєво збільшили
державне замовлення.
Бажаю першокурсникам стати гідними членами
великої й дружної політехнічної родини, добрими
справами примножити славу рідного університету
й своєї Батьківщини! Щирі слова подяки нашим викладачам і професорам за їхню щоденну напружену
творчу працю. Вітаю й батьків наших вихованців,
зичу їм терпеливості й порозуміння зі своїми нащадками.
Слава Україні! Героям слава!
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету
„Львівська політехніка“, професор
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Першокурсникам від старшокурсників
Олександр Николяк, студент третього курсу Інституту права і психології, студентський мер
Львова:

„Здобувайте ті знання, якими не володіють інші“
Найперше, не потрібно обмежуватися лише університетською освітою. Окрім того, що
отримаєте на парах, шукайте більше можливостей навчатися. А також, не бійтеся помилятися. Бо це велика школа. Що більше наб’єте ґуль у студентські роки, то їх буде менше
в дорослому житті. Звичайно, ніхто не любить робити помилки і треба намагатися, щоб
їх було менше, але нічого катастрофічного не станеться — ви здобудете величезний досвід.
І, що ще особливо важливо, якщо прагнете досягти успіху, маєте володіти тими знаннями, яких не мають інші.
Тому треба докладати вдвічі чи навіть утричі більше зусиль, фактично боротися за нові знання.
Зоряна Грудень, магістр першого року навчання
Інституту економіки та менеджменту:

„Починайте вчитися уже
з перших днів“
Навчання в університеті — це найкращий період у житті, тож насолоджуйтеся цим часом. А
щоб неприємні несподіванки не траплялися на вашому шляху, з перших днів ставтеся до навчання, як
до відповідальної роботи. Раджу не засмучуватися з приводу якихось
негараздів, найважчі іспити не сприймати як власну трагедію, не хвилюватися, а вперто „лупати сю скалу“. Не варто відкладати вивчення
матеріалу аж до початку сесії. Вирішуйте свої проблеми вже й негайно, тому з часом ви будете їх долати набагато легше. Не переживайте, не думайте, що вам найважче (ми теж це проходили), не бійтеся і
починайте вчитися уже з перших днів. Повірте, усі ваші „труднощі“
першого року навчання з часом сприйматимете з гумором.
Алла Кольгофер, студентка першого курсу
магістратури Інституту сталого розвитку
ім. В. Чорновола:

„Будьте активними в усьому“
Найперше і найголовніше — будьте активними!
Жити за принципом „з дому — на пари, з пар — додому“ — соромно і нудно. Поцікавтесь гуртками і
спортивними секціями, які пропонує університет, беріть участь у заходах, що організовує ваш інститут, займайтесь науковою
роботою. Я, наприклад, на 1-му курсі приєдналася до Львівського осередку
BEST. Ми організовували різні проекти, такі, як „Інженерні змагання“, „5-та
пара“, „Ярмарок кар’єри“, освітні курси для членів організації з різних країн
Європи. Згодом я знайшла себе ще й у народному театрі-студії „Хочу“, керівник якого Анастасія Непомняща перетворює кожну репетицію на свято.

Устина Гладій,
студентка
четвертого
курсу
Інституту
економіки та
менеджменту:

„Не треба
боятися… жити цікаво“
Насправді студентські роки — прекрасний незабутній час у житті
кожної людини, коли ти вже ніби
дорослий, але ще й абсолютно
вільний. Університетське життя
відкриває гору можливостей: багато чого дізнатися, завести хороші знайомства, спробувати себе в
чомусь новому. Насправді не треба боятися, а долучатися до різних
проектів, таборів та групових заходів, щоб знайти своє покликання.
А щодо навчання скажу, що не так
усе складно. Головне — час від
часу ходити на лекції, вчасно виконувати завдання з практики та
здавати лабораторні. І обов’язково запитувати, коли щось не зрозуміли. Насправді у кожній дисципліні, навіть зовсім віддаленій від
вашої спеціальності, можна щось
почерпнути для себе. Тому живіть
цікаво та зацікавлюйте себе 

Вікторія Савінцева, студентка третього курсу Інституту економіки та менеджменту:

„Друзі — найкраще, що трапилось зі мною в університеті“
Не секрет, що важливо ходити на пари, часто відповідати на практичних заняттях — на
іспитах це суттєво вам допоможе. Окрім цього важливо бути активними, брати участь
у різних заходах — так навчатись в університеті стане цікавіше. Вчіться з насолодою, а
не тому що вам потрібен диплом!
Звісно, я зустріла тут друзів, і це — найкраще, що трапилось зі мною в університеті. Тішуся, що, маючи повно справ усе встигаю. Мої одногрупники поєднують навчання з роботою
і вчаться добре. Не хвилюйтесь: навчання не забере у вас весь вільний час.
Опитували: Наталія ПАВЛИШИН, Ірина МАРТИН, Наталя ЯЦЕНКО,
Анастасія МОЗГОВА та Катерина ГРЕЧИН
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державне свято

День Незалежності:
вчимося дякувати і пам’ятати

Н

аша держава відсвяткувала
27-у річницю здобуття
Незалежності. Це свято ще
кілька років тому для багатьох
здавалося формальністю,
чимось для годиться. Та нині,
коли на фронті щодня гинуть
українські воїни, ми дуже гостро
відчуваємо: ціна Незалежності
— надзвичайно висока.

Чим запам’яталося 24 серпня 2018
року? Найперше, тим, що відтепер
гасло „Слава Україні!“ — „Героям
слава!“ буде офіційним привітанням
нашої української армії. За те, щоб
ці слова звучали вільно, українці
десятиліттями боролися й віддавали
свої життя.
Цього дня в мережі запустили
кілька флешмобів, які теж підкреслюють нову якість сприйняття Незалежності. „Нам не 27“ — такий
відеоролик, за участю відомих українських зірок підготували, щоб нагадати світові: українська нація має
глибоке коріння.
Чи не найзворушливішим і, напевно, дуже вчасним, є всеукраїн-

ський флешмоб вдячності воїнам
„Завдяки тобі“. Переконана, що
він спонукне багатьох пам’ятати: в
країні йде війна, щодень є ті, хто не
шкодує свого життя, щоб ми мали
спокій у домівках, можливість займатися улюбленими справами,
виховувати дітей. Тож варто частіше наважуватися висловити свою
подяку і шану ветеранам та їхнім
родичам, прикладеною долонею
до серця.
У Києві цього дня відбувся масштабний військовий парад, у якому

взяло участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць
військової техніки. Вперше на
параді до Дня Незалежності над
Хрещатиком пролетіла військова
авіація.
Святкові заходи відбулися у
всіх містах і селах нашої держави.
Всюди згадували полеглих героїв.
А о 18 годині українці всього світу
спільно молилися за мир у нашій
державі.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

з перших уст

Цьогорічні першокурсники: хто вони?
Ц
ього року Львівська політехніка — на четвертому місці за
кількістю поданих заяв серед ЗВО України й отримала на 184
бюджетних місця більше, ніж торік. Про особливості вступної
кампанії розповідає відповідальний секретар приймальної комісії
Львівської політехніки Михайло Гончар.

— Чим цьогорічна вступна кампанія відрізнялася від попередніх?
— По-перше, ми не відчули демографічної кризи, як це прогнозували загалом, адже, попри меншу
кількість вступників, до Політехніки
не прийшло менше абітурієнтів, ніж
торік. Ми отримали понад 30 тисяч
заяв. По-друге, умовами прийому
було передбачено певні зміни: на
державну форму можна було подати максимально по 7 заяв замість то-

рішніх 9-ти, відповідно, зменшилася кількість пріоритетів .
Наступна зміна — „перехресні“
вступники з дипломом молодшого
спеціаліста не мали додаткового
вступного випробування у формі
співбесіди і вступали на 2–3 курс
лише на контракт. На бюджет вони
могли потрапити тільки на перший
курс: або на загальних підставах разом із випускниками шкіл, тобто за
результатами ЗНО, або ж за внутріш-

німи іспитами з фахової дисципліни та іноземної мови — на скорочену форму навчання (3 роки).
І ще одне впровадження: цього
року до магістратури ЗНО з іноземної мови складали вступники не
лише на право, а й на інші спеціальності шести інститутів.
— На які спеціальності, в які інститути був найбільший попит?
— Найвищий конкурс — на журналістику, адже там лише 10 бюджетних місць, на які претендувало понад
500 осіб (зрештою, потім документи
подали лише 8 рекомендованих). А
загалом багато заяв і високий прохідний бал був на всі комп’ютерні
спеціальності. Скажімо, на інженерії програмного забезпечення —
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190 (зважмо й на те, що бюджетних
місць там багато). Серед рекордсменів — інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія,
комп’ютерні науки в ІКНІ та ІКТА, а
також нові спеціальності: інформаційні системи і технології, інтернет
речей, кібербезпека. Попит був і на
міжнародні економічні відносини,
міжнародні відносини, міжнародну
інформацію, маркетинг, економіку, психологію, а також на право.
Надалі залишається популярною
фармація. Зазначу, що 200-бальники обрали найбільш популярні спеціальності.
Натомість деякі технічні — менше, подекуди навіть є недобір 15–20
осіб. Йдеться про спеціальності, де
були рекомендовані вступники з
низькими пріоритетами, наприклад, 5-й, 6-й або й 7-й. І вони віддали перевагу платному навчанню за
вищим пріоритетом — хтось волів
залишитися у своєму місті, а хтось
пішов на ту спеціальність, на яку
більше хотів. З цієї причини недобір
бюджетників понад 20 осіб маємо на
будівництво та цивільну інженерію
та на комп’ютерні науки, однак в останньому випадку за рахунок комерційників цю нішу вдалося швидко
заповнити. Комерційних вступників
деяких технічних спеціальностей ми
перевели на вакантні бюджетні місця, що залишилися після вступників,
які не виконали умов до зарахування.
— Але ж місце того, хто був рекомендований на бюджет і не подав документи, пропадає, список не посувається догори…
— Це так. Є адресне розміщення абітурієнтів, коли ми отримуємо
перелік осіб, рекомендованих на бюджет. Якщо вступник відмовляється
від свого бюджетного місця, воно
стає вакантним. На це місце можна
перевести лише певні категорії осіб
— пільговиків, які не потрапили на
бюджет, а також осіб, які вступали
на спеціальності, зазначені у додатку 7(спеціальності, що потребують
особливої підтримки). Місця, які не
заповнюємо цими категоріями, повертаємо МОН. Натомість можемо
просити додаткові бюджетні місця
для пільгових категорій, котрі не
вступили на бюджет. До них, зокрема, належать учасники АТО, діти-сироти, особи з інвалідністю 1–2 груп,
діти шахтарів, діти, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастро-

фи, внутрішньопереміщені особи.
— Завдяки чому в Політехніці побільшало
бюджетних місць?
— Завдяки вступникам із високими балами, які подали до Політехніки заяви з пріоритетом № 1. У цьому
випадку маємо спеціальності, які отримали
максимальну кількість
можливих бюджетних
місць: комп’ютерні
науки, системний аналіз, кібербезпека, інформаційні системи і
технології, правознавство, журналістика, маркетинг, деякі технічні: гідротехнічне будівництво,
пожежна безпека, науки про землю,
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, автомобільний транспорт. Майже надолужила
їх прикладна математика, туризм,
електроніка, біотехнології та біоінженерія, харчові технології. Суттєво побільшало місць на менеджменті, адже торік зі 116 можливих
вони отримали лише 53, натомість
тепер — 91! Загалом близько третини спеціальностей отримали максимальний рівень місць. Це означає,
що наступного року зможемо його
збільшувати — відповідно до теперішніх умов вступу, просити додатково 10%. Правила такі, що кожен
ЗВО має максимальну та мінімальну
кількість бюджетних місць. І залежно від того, скільки вступників із
найвищими балами подаватимуться
у той чи інший навчальний заклад,
туди й спрямована більша кількість
бюджетних місць. Тому якщо певна
спеціальність на всі українські університети має 200 місць, то один
може отримати 50, а ще кілька — по
1–2.
— А де бюджетних місць поменшало?
— Антирекорди побила геодезія
та землеустрій — вони отримали
лише четвертину від максимально
можливого обсягу: з 84-х можливих
лише 25. Будівництво зі 186-ти отримало 169. Прикладна механіка —
35 із 68-ми, металургія — жодного
з 10-ти можливих, матеріалознавство — 4 з 10-ти. Отож, є спеціальності, які цього року не в попиті, а
є й чимало таких, що не отримали
максимуму, однак не зазнали значного зменшення.
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— А чи багато пільговиків прийшло
до Політехніки?
— За квотою 1 ми могли зарахувати до 10% від загальної кількості
місць — це учасники бойових дій,
особи з інвалідністю, звільнені від
ЗНО, сироти. Для вступників за
квотою 2 (особи з тимчасово окупованих територій Криму) у нас було
передбачено 20% загальної кількості
місць, натомість вступників було
значно менше: ми зарахували на навчання всього 22-х кримців.
— Скільки нових студентів цього
року отримав університет?
— 2398 бюджетних місць ми отримали від Міністерства (із них 16
— на заочну форму). Оригінали документів не подали 300 рекомендованих на бюджет абітурієнтів (із них
5 — на заочну форму). 134 місця ми
вже заповнили тими, хто міг претендувати на вакантні місця. На комерцію вступило 2162 особи. Загалом на
бакалавраті маємо 4412 студентів (із
них 173 заочники).
Більше комерційників супроти
бюджетників є в ІНЕМ (366 супроти
195), ІНПП (517 супроти 99), ІГСН
(262 супроти 43). На комп’ютерних
науках їх майже порівно (478 супроти 480).
— А яка ситуація зі вступом до магістратури? Чи був попит туди?
— Дуже великий. Особливо в
ІНЕМ, ІГСН, ІНПП, ІКНІ, ІНТА,
ІМФН, ІХХТ, ІТРЕ… Фактично всі
бюджетні місця вдалося швидко заповнити. Цього року ми запропонували магістрам дві програми на вибір: освітньо-професійну (1,5-річну)
і освітньо-наукову (2-річну). На другу був чималий попит серед хлопців.
До магістратури ми набрали 1512 бюджетників і 1723 комерційники денної та заочної форм навчання.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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молода наука

ослідженням моніторингу тропосфери, оперативним визначенням
метеорологічних параметрів атмосфери та визначенням місцерозташування
пунктів у глобальному, регіональному та
локальному масштабах для дослідження
деформації земної поверхні опікується
спільно зі своїми молодими науковцями
професор кафедри вищої геодезії та астрономії ІГДГ Степан Савчук.
— Серед досліджень, які проваджу спільно з групою аспірантів і
студентів, — використання методів
космічної геодезії для розв’язування
задач науки про Землю, — розповідає професор. — Пріоритетними
є дослідження використання глобальних навігаційних супутникових
систем, і частково — використання
методів супутникової лазерної віддалометрії. Досліджуємо проходження сигналу від супутника через
середовище, яким є атмосфера Землі. Цей сигнал часто спотворюється,
має певні збурення, що викликають
зміни координат точок на земній
поверхні. У полі нашого зору —
дослідження точності визначення
координат з метою встановлення
загальноземних і національних систем відліку, які потім використовують у геодезії, навігації, кадастрі.
Останніми роками ці напрями інтенсивно розвиваються. Звичайно,
осягнути заплановані дослідження
своїми силами досвідченим науковцям не під силу. Отут на допомогу
приходять молоді науковці. Нині в
нашій команді — аспірантки Ірина
Сосонка, Аліна Хоптар, асистент Софія Доскіч, а також магістр Дана Боїло. Дані для своїх досліджень вони
отримують зі станцій супутникових
спостережень, які є у підпорядкуванні Львівської політехніки. Вони
в основному розміщені на території
Львівської області, частково Волинської й Рівненської областей. Також
отримуємо потрібні дані з території
всієї України, а ще — з Польщі, Чехії, Угорщини й Румунії.
Молоді науковці користуються
двома видами програмного забезпечення світового рівня. На оновленій
версії одного з них (лише цього року
отримали ліцензію) працює аспірантка третього року навчання Аліна Хоптар. Дівчина закінчила магі-

| Світлина Катерини Гречин

До аспірантури йдуть найкращі
Д

стратуру
в одному
з вишів
Німеччини й
хоча мала чимало пропозицій, повернулася до Львівської політехніки, аби саме тут поглиблювати свої
знання й займатися наукою. Вона
досліджує поєднання різних типів
спостережень космічних даних зі супутників, прагне сказати й своє слово в науці, удосконалити результати
опрацювання. Побіч того, удосконалює існуючі технології, які згодом
стануть у пригоді підприємцям.
Вже на початку вересня Аліна їде на
триденне стажування до Португалії.
Везе туди свої пропозиції щодо поліпшення програмного забезпечення. На жаль, поїздка відбудеться її
коштом. На цьому стажуванні буде
не більше 25 осіб з усього світу, які
поглиблюватимуть знання з цього
програмного забезпечення.
За результатами досліджень аспірантка (нині вже асистент кафедри)
Софія Доскіч упродовж трьох років
(за старою програмою) підготувала
свою дисертацію й готується до її
захисту. Софія навчалася на кафедрі
фотограмметрії та геоінформатики,
однак в магістратуру пішла саме до
професора Степана Савчука. На її
думку, Степан Григорович має великий авторитет в інституті, „знаний
науковець у світі й працювати з ним
— це велика честь, адже таких відданих науці людей в Україні можна
порахувати на пальцях“.
Якщо Аліна й Софія вступили до
аспірантури відразу після закінчення магістратури, то Ірина Сосонка
вирішила трішки попрацювати. Після трьох років таких експериментів,
зрозуміла, що наука — це її. В аспірантурі вона навчається вже другий
рік, досліджує дію різного роду по-

хибок на проходження сигналу від
супутників до поверхні Землі. Нині
вона твердо знає що буде не лише
науковцем, а навчатиме студентів,
адже це їй дуже подобається. Дана
Боїло розпочала роботу над дипломним проектом, нині — на переддипломній дослідницькій практиці
працює над експериментальною
частиною. Наразі дівчина ще не
вирішила, що робитиме після отримання диплома, можливо спробує
себе на практичній роботі, бо вона
їй більше до душі.
Своїми молодими науковцями задоволений і їхній керівник. Як зізнається професор, після випадку з аспірантом, якого довелося виключити після першого курсу, до підбору
кадрів ставиться дуже прискіпливо.
Виручає те, що до аспірантури йдуть
найкращі магістри, які продовжують
працювати над своїми темами. Згодом їхні дослідження стають ядром
майбутніх магістерських і дисертаційних робіт.
— Частково сам шукаю тих, хто
буде займатися наукою, частково
вони самі „вишукуються“, — каже
мій співрозмовник.— Зазвичай
працюю з тими, кого знаю вже кілька років. Час від часу перевіряю їх
на різних наукових кафедральних
заходах, конференціях. Ті, хто вже
щось зробив своїми руками й розумом, стають нашими аспірантами.
Загалом, нас рятує те, що фінансове
питання для тих, хто бачить себе в
науці, не є вирішальним чинником,
інакше ми не мали б жодного молодого науковця.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 23 [3023]
31 серпня — 6 вересня 2018

СТУДІЇ

7

практика

Співпраця триває і розвивається

Д

нями на площі поблизу пам’ятника Митрополиту Андрею
Шептицькому можна було побачити кілька молодих людей,
які спостерігали за польотом безпілотного апарата.
Аналогічно й німецькі студенти
приїжджають до нас на науково-навчальну практику. Нинішні німецькі
студенти-бакалаври трошки старші
від наших, бо рік вчаться, а рік заробляють кошти на навчання. Ми ознайомили їх із тими технологіями, що
є в нашому інституті і які вивчають
наші студенти. Звичайно, німецькі
студенти працюють з безпілотним
літальним апаратом. Та наші мають
можливість вивчати більше моделей
БПЛА. Німцям цікаво було ознайомитися з нашою геодезичною школою, відомою в Україні й світі.
— На практиці у Львівській політехніці ми вперше, — розповідає
Артурас Оснак, староста німецьких

| Світлина Катерини Гречин

Як виявилося, це були німецькі
студенти других — четвертих курсів Вищої школи Нойбрандербурга
Максиміліан Гросе, Кароліна Буджок,
Артурас Оснак, Марія Раделес, Оскар
Цеґенхаген, Андре Шмольд та Домінік Хак. Спільно зі студентами-геодезистами з Політехніки вони проходили черговий етап своєї навчальної
практики. Безпілотним літальним
апаратом керував із пульта інженер
ГНДЛ-18 Форат Аль Алусі. Після польових робіт німецькі студенти працювали в лабораторії, опрацьовували
знятий апаратом пам’ятник.
— Із німецькими колегами співпрацюємо в різних напрямах освіти
й науки вже 12 років, — говорить заступник директора ІГДГ
професор Ігор Тревого.
— Маємо спільні публікації, експерименти, виступи на міжнародних
конференціях. А ось наші
студенти їдуть до Німеччини на навчання, стажування чи науково-навчальну практику щороку. Вони працюють там
із новітнім геодезичним
обладнанням, технологіями, відвідують геодезичні наукові установи,
беруть участь у різних
процесах вимірювань.

Катерина ГРЕЧИН

Готують кадровий резерв
С

туденти-бакалаври четвертого курсу денної і заочної форм
навчання напряму підготовки „Будівництво“ кафедри
автомобільних доріг та мостів ІБІД 6–25 серпня проходили виробничу
практику на різних будівельних фірмах.
Як розповів керівник практики
асистент Юрій Турба, бакалаври
стаціонару провели її в Рівному,
Львові, Стрию, Рудках (Львівщина),
в Долині (Івано-Франківщина), заочники — в Івано-Франківську (за
місцем роботи) і в кафедральній
НДЛ-26. Вони ознайомилися з роботою дорожників безпосередньо
на об’єктах виконання робіт, краще

студентів. — Займалися у Львові
тим, чого не вчили в своєму університеті. Зокрема, провадили високоточне геометричне нівелювання та
супутникові вимірювання, на компараторі визначали точність нанесення поділок нівелірних рейок, відвідали сейсмічну станцію у Львові, яка
слідкує за землетрусами на всій планеті. Нам дуже сподобався університет як ззовні, так і в приміщеннях.
Вдячні викладачам, які допомогли
працювати з новими для нас приладами. Вечорами разом із студентами Інституту геодезії знайомилися
з містом. Нам все дуже сподобалося,
особливо стара архітектура Львова.
Мені хотілося б ще раз приїхати до
Львова на практику.
До речі, у вересні п’ять магістрів
Інституту геодезії навчатимуться
в Німеччині за програмою подвійних дипломів. Там же на
геодезичних фірмах і в
наукових закладах вони
виконуватимуть кваліфікаційні магістерські роботи. Політехніки сподіваються, що не лише наші
студенти, а й німецькі
приїжджатимуть до нас
на навчання за програмою подвійних дипломів.
Окрім цього, ведуть перемовини і про те, щоб вони
вступали в аспірантуру до
Львівської політехніки.

зрозуміли специфіку роботи у дорожньому господарстві.
Так, бакалаври Соломія Білик, Віталій Гулак та Петро Яворський, які
отримали скерування до Служби автомобільних доріг Львівської області, спочатку вивчали проектну документацію на капітальний і поточний
ремонт доріг, ознайомилися з планом їх виконання, а потім спільно з

відповідальними інженерами відділу
якості, технагляду та нових технологій контролювали якість виконання робіт на дорозі державного значення Львів–Пустомити–Баденичі.
Майбутні фахівці наочно побачили,
як відбувається сучасний контроль
якості, ознайомилися з новими механізмами і приладами укладання
доріг. Це допоможе їм у майбутньому стати добрими фахівцями й поповнити ряди тих підприємств, де
вони здобували практичні навички.
Катерина ГРЕЧИН
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молодий науковець

Треба робити все, що можеш,
а не шукати причин поледарювати
М
ихайло Шпотюк — докторант третього року кафедри
напівпровідникової електроніки Львівської політехніки, старший
науковий співробітник. Понад 2,5 р. тому, у 32-річному віці, переніс
інсульт, однак це не відняло снаги і бажання переборювати недугу та
працювати, словом, жити повноцінно.

Сьогодні Михайло
Шпотюк викладає та готується до захисту докторської, який відбудеться
наприкінці осені. Попри
свій теперішній фізичний
стан, намагається реалізувати себе повністю.
Коли переніс інсульт, керівництво університету з
розумінням поставилося
до цього, дало відтермінування у написанні докторської, підтримало. Як
викладач він має чудові
стосунки зі студентами,
завжди з ними нарівні.
На його думку, величезна
помилка, коли хочеться
довести, що ти розумний,
а студент — ніхто:
— Від викладача залежить, як донести до студента важливу інформацію, не треба читати те,
що було актуальне у 80-ті
роки минулого століття,
адже наука не стоїть на
місці, тому викладач повинен розвиватися спільно зі студентом, шукати
актуальну і цікаву інформацію.
…Колись Михайло
Шпотюк був футболістом-аматором, захоплювався тенісом. Тепер за
станом здоров’я може
лише спостерігати за матчами на екрані. Він — гравець бродівської команди
інтелектуальної гри „Що?
Де? Коли?“. Мій співрозмовник переконаний, що
основне — це бажання
працювати і не шукати
причин ледарювати, а

робити те, що можеш,
зважаючи на свої фізичні
та розумові можливості.
— Мені важливо, що
вдалося зберегти здатність мислити та мову.
Завдяки цьому можу працювати. Хоча у проведенні експериментів маю обмеження, адже не володію
правою рукою, та й ходжу
з паличкою, однак це не
перешкода робити те, що
можу, — розповідає молодий науковець.

Спершу хотів
відівчитися, та
життя повернуло
по-іншому
У школі Михайлові
найкраще давалися фізико-математичні предмети, він брав участь і
перемагав у предметних
олімпіадах, тому вирішив
вступати на точні науки.
Обрав електрофізичний
факультет, електроніку.
— Ким я себе тоді бачив? Мабуть, не задумувався про це. Хотілося
просто відівчитися. На
той час це була перспективна спеціальність —
фізична та біомедична
електроніка. Тому сподівався, що згодом матиму
цікаві пропозиції працевлаштування. Але після 4 курсу я вибрав іншу
спеціалізацію — мікро- і
наноелектроніка. Приблизно тоді ж зробив вибір на користь науки, бо з
3 курсу проводив наукові
дослідження. Зрозумів,
що це моя стежка.

— Яким Ви були
студентом?
— Відповідь на це
запитання можна поділити на дві складові
— навчання і поведінка. У поведінці я був
звичайним нормальним студентом, який
міг як прогуляти пари,
так і прийти, коли інші
не прийшли. У навчанні був відмінником,
старостою групи, завжди
отримував підвищену стипендію. З третього курсу
почав займатися наукою.
Звісно, що в такому віці
світогляд недостатній,
щоб самостійно зробити такий вибір, потрібен
чийсь поштовх, наприклад, викладача.
Після завершення навчання вступив до аспірантури. Після захисту працював у НДЦ „Кристал“,
у НВП „Карат“, зрештою,
почав викладати на рідній
кафедрі.

| Світлина Ірини Мартин

Зі студентами —
нарівні

Ґранти, стипендії,
міжнародне
стажування
Його дослідження
успішно використовують
в ІЧ-оптоелектроніці,
фотоніці. Матеріали, які
він вивчає (а саме — скло
на основі елементів-халькогенів або халькогенідні
напівпровідникові скла),
ідеальні для використання у телекомунікаційних вікнах, лінзах, тобто
йдеться про різне оптичне застосування. Одне з
таких цікавих застосувань
— відома всім місія „Дар-

він“, коли науковці шукають життя на планетах
поза Сонячною системою.
В аспірантурі Михайло Шпотюк почав брати
активну участь у багатьох
ґрантових програмах.
Скажімо, отримавши індивідуальний ґрант від
Міжнародного інституту
матеріалів нової функційності скла на дослідження в Бетлегемському
університеті, США, кілька
місяців працював там на
найсучаснішій апаратурі,
згодом підготував про це
статті. Після цього було
багато українських ґрантів і премій, зокрема ґрант
Президента України для
молодих вчених, премія
для молодих науковців
від ЛОДА, індивідуальний ґрант на проведення
досліджень у Польщі від
Міжнародного Вишеградського фонду. Декілька
років поспіль Михайло
був найкращим молодим
науковцем року інституту.
— Чи не виникало спокус
залишитися за кордоном?
— Звісно, що пропозиції були. Але для того треба
було залишити все: роботу,

ч. 23 [3023]
31 серпня — 6 вересня 2018

яку люблю, дружину з дитиною, і їхати заробляти більші гроші та мати невизначене майбутнє. Цього не хотілося. Тобто були чинники,
які мене стримали. Міжнародні ґранти дали мені фінансову підтримку, доступ
до сучасного обладнання,
якого в нас нема, і можли-

вість на високому рівні проводити дослідження.
— Тривалий час Ви були
членом Ради молодих учених
при Держінформі України.
Розкажіть про цей період
своєї праці там.
— Одним з основних
здобутків стало те, що від

СТУДІЇ

МОН вдалося запустити конкурс проектів для
молодих учених. Я був у
цьому конкурсі так званим
суперекспертом у матеріалознавчій секції, тобто допомагав відбирати експертів, які рецензуватимуть
проекти. Перед тим став
співавтором кодексу до-

9

брочесності експерта. Не
міг бути осторонь проблем
молодих українських науковців, адже всі ми працюємо на ентузіазмі і мріємо,
щоб дослідження принесли
користь і хтось їх належно
оцінив.
Ірина МАРТИН

міжнародна школа

Студентів із різних країн об’єднало
зацікавлення кібербезпекою

У

середині літа на кафедрі
захисту інформації ІКТА
завершила свою роботу
Міжнародна літня школа з
кібербезпеки IT Security-2018
engenses.ua. Проректор із
науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв’язків Олег
Матвійків привітав учасників,
вручив їм сертифікати, а їхнім
викладачам — подяки.

| Світлини Ірини Мартин

Перша така школа відбулася в
Санкт-Петербурзі (Росія), а після
того третій рік поспіль її організовують у стінах Львівської політехніки. До цього „процесу“ активно
долучаються закордонні професори,
скажімо, координує проект Андерс
Карлсон зі Швеції, який представляє
Технологічний університет Брекінге. Як розповів один із організаторів заходу, доцент кафедри ЗІ Юрій

Лах, проект фінансування школи
завершився ще торік 30 липня, отож
цього разу студенти навчалися в
Школі за власні кошти. Зазвичай на
участь надходить дуже багато заяв,
однак комісія відбирає найкращих,
за результатами надісланих резюме.
Серед студентів-учасників цьогорічної літньої школи — представни-

ки ЗВО України, Польщі, Швеції, зокрема з університетів Києва, Львова,
Харкова, Вроцлава, Карлскруни…
Цього разу Львівська політехніка прийняла понад 40 учасників, які
прибули до школи разом зі своїми
викладачами. Багато з них про цей
захід дізналися зі соцмереж. Значна заслуга доцента Харківського
університету радіоелектроніки Євгенії Кузьміних, яка інформувала
зацікавлених про роботу школи,
розповідала про її особливості та
програму.
Студенти зі Швеції, які брали
участь у літній школі, впродовж першого семестру цього навчального
року навчатимуться у Львівській політехніці за програмою „Еразмус+“.
— Надіємося, що міжнародні
контакти створять такий „енергетичний“ ефект, щоб наші студенти
підтягувалися до передових зразків
кібербезпеки, які нині в світі особливо важливі, — наголошує Юрій
Лах.
Ірина МАРТИН
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нові технології

Пінзель на відстані подиху

З

авдяки команді політехніків кожен поціновувач творчості
Іоана-Георга Пінзеля зможе побачити скульптури видатного
українського майстра у доповненій реальності.

Цьому сприяє 3D-скануваня мистецької спадщини знаного скульптора, що нині відбувається у Музеї
Пінзеля у партнерстві з Львівською
національною галереєю мистецтв
імені Бориса Возницького у рамках
проекту PINSEL_AR.
Ідея належить асистентці кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Львівської політехніки Марії Киселенко та випускникові цієї кафедри Романові Гуку.
Ініціативу підтримала і реалізовує
громадська організація „Мистецька
рада „Діалог““, за підтримки друзів
проекту — ТЗОВ „Центр-САПР“ і
компанії „Innocode“. На реалізацію
PINSEL_AR команда отримала 92 тисячі гривень, виборовши ґрант від
Львівської міськради.
Метою проекту є популяризування скульптурного спадку Пінзеля за допомогою новітніх засобів
доповненої та віртуальної реальності, аби зробити його доступним,
цікавим та актуальним для якомога
широкої аудиторії. Результатом
напрацювань стане віртуальний
музей Іоана Пінзеля з можливістю
відкритого доступу до нього для всіх
охочих, зокрема для реставраторів,
архітекторів, істориків, котрі матимуть можливість у професійних
цілях розгледіти скульптури в усіх
трьох вимірах. 3D-моделі скульптур
дозволяють роздивитись дрібниці,
які неможливо побачити у традиційному музеї на відстані двох метрів
від експонату.
— Дві скульптури, які ми вже відсканували, „Богоматір“ та „Святий
Іоан“, найскоріше повернуться до
України аж через 2 роки, отож додана реальність стане єдиною можливістю подивитись на них, — розповідає Марія Киселенко.
Розглянути твори мистецтва
можна буде через окуляри або шолом
віртуальної реальності, а також, навівши смартфон на QR-код чи спеціальний маркер.
У робочому арсеналі політехніків
— інноваційні технології фотограмметрії та 3D-сканування. Перша дає
інформацію про текстуру скульпту-

ри, наприклад, про наявність пошкоджень, серед переваг другої —
чітке відображення форми. З метою
максимального уникнення похибок
дослідники поєднали обидва методи.
— Техніка фотограмметрії на
перший погляд полягає лише у фотографуванні, але щоб зібрати модель
скульптури лише з фотографій, кожну її точку має бути зображено мінімум на трьох фото. Також не має бути
падаючих тіней, що вимагає належного освітлення. Оскільки скульптури позолочені, блік від камери
рухається цією позолотою разом із
переміщенням техніки, що в зібраній моделі утворить білу лінію, якої
насправді немає, — ділиться пані
Киселенко.

Аби забезпечити якісне освітлення, у музеї встановили спеціальний
білий тканинний куб та орендували
професійне обладнання. Працювати
доводиться вночі, оскільки природнє
світло спотворює результати.
Фотографує скульптури Роман
Гук. Робота з кожним експонатом
триває 8–12 годин і вимагає створення близько двох тисяч кадрів,
кожен наступний з яких повинен перекривати 80% зображеного на попередньому. Далі об’єкт відскановують.
На партнерських умовах із першими
двома скульптурами працював також
політехнік — інженер кафедри геодезії Андрій Маліцький. Для роботи

він використовував 3D-сканер Faro
Focus 3D 120, що надав університет.
Нині скульптури безоплатно сканує
офіційний представник фірми Faro —
„Центр-САПР“ під керівництвом
Юрія Масленка, що неабияк виручає
команду. До слова, на сканування
кожного експоната потрібно витратити близько 10 годин. Коли усі дані
зібрано, до справи береться Марія
Киселенко — вона збирає високополігональні 3D-моделі з фотографій
і скан-копій. Робота надзвичайно
кропітка, через що потребує 4 дні
для попередньої обробки даних й
тижня — для створення моделі, яку
згодом ще потрібно буде обробити,
відповідно до її призначення.
Дві скульптури опрацювали повністю. На все було відведено лише
три дні, оскільки об’єкти вивозили
на виставку за кордон, тому команда працювала цілодобово і в дуже
швидкому темпі. На зроблену роботу
витратили близько половини виділеної суми. Окрім сканування, кошти
пішли на розробку веб-ресурсу й додатка для смартфона, роботу над сайтом. Нині політехніки працюють над
„Жертвоприношенням Авраама“,
на черзі — „Самсон роздирає пащу
лева“ і низка дерев’яних експонатів.
Голова ГО „Мистецька рада „Діалог““
Григорій Семенчук активно працює
над пошуком коштів для сканування найбільших об’єктів, заввишки
4,5 м, оскільки робота з ними потребує встановлення у музеї додаткового риштування. PINSEL_AR має
на меті залучити Тернопільську та
Івано-Франківську області, а в перспективі — відсканувати спадщину
Пінзеля, що у Німеччині і Польщі.
Над теоретичним блоком проекту працюють асистент кафедри
ДОА Віолетта Радомська та доцент
кафедри архітектури та реставрації Олег Рибчинський. Серед їхніх
обов’язків — супровід кожної створеної 3D-моделі кваліфікованою
анотацією та створення історичної
довідки, оскільки вони мають досвід
реставрування робіт Іоана Пінзеля.
По завершенню проекту всі
3D-моделі скульптур передадуть у
розпорядження Львівській картинній галереї ім. Б. Возницького.
Анастасія МОЗГОВА
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трудова міграція

Добре там, де нас нема?
А

| Світлина Анастасії Мозгової

ктуальність проблеми трудової міграції в Україні щорічно зростає в період Сучасна молодь —
вступної кампанії, коли абітурієнти (а особливо їхні батьки), обираючи інакша
спеціальність, активно замислюються, що чекає на них по завершенню
Моє покоління потранавчання. Ігор Чернявський — директор Нововолинського ливарного заводу, пило у безглуздий і склада водночас — голова цьогорічної ДЕК, котра оцінювала дипломні роботи ний (радянський. — Ред.)
політехніків-бакалаврів, що обрали спеціальність „ливарне виробництво“ період, тому у нас зовсім
на кафедрі прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Інституту інші пріоритети: ми звидо соціального заінженерної механіки та транспорту, вражений високим рівнем підготовки кли
безпечення і до того, що
студентів, а тому гостро перейнявся згаданою темою.
держава й всі довкола нам

Про проблему й
причини
Нині в Україні хронічно не вистачає професійних кадрів, а кваліфікованих — поготів. Цій
тенденції понад десять
років, але заговорили про
неї лише тепер тому, що
проблема загострилася.
Нині я не маю ким замінити 60–65-річних пенсіонерів, котрі працюють
на моєму заводі. Вони
із задоволенням ходять
на роботу, але не хочуть
нічого нового. До нестачі кадрів призводять дві
причини — низька якість
освіти й трудова міграція.
„Закінчу навчання — і до
Європи“ — поширена
позиція багатьох українських студентів.
Передовсім виїжджають до Польщі та Чехії.
Хто мислить на перспективу, їде ще далі. Здібна людина справді може
знайти там гідну роботу,
стати більш матеріально

спроможною, ніж в Україні. На відміну від нашої
держави, за кордоном є
можливість спланувати
свою майбутню кар’єру,
щонайменше, на десять
років. Часто виїжджають, бо хтось сказав, що
в Польщі платять більше.

Більша платня —
формальність
Насправді українці
часто працюють по 12–
16 годин, без вихідних,
у поганих умовах, живуть у бараках, робочий
стаж не нараховується,
лікарняний оформити
неможливо — соціальна
захищеність відсутня.
Звичайно, заробити в
Україні за місяць тисячу
євро дуже складно, але
якщо врахувати тривалість робочого дня, додати відсутність вихідних,
виходить, що в Польщі
впродовж місяця людина працює не 140, а, в
кращому разі, 336 годин.
Тому, перш, ніж їхати за
кордон, варто дізнатися,
скільки можна заробити в Україні, працюючи
стільки ж. Як не прикро,
але більшість не здогадується це порахувати. Є
й психологічний аспект
проблеми: знайомі, котрі тривалий час живуть
і працюють за кордоном, розповідають, що
їх тягне на Батьківщину,
але повертатися вони не
будуть, бо тут усе треба
починати з нуля.

Роль ЗВО в
запобіганні
трудовій міграції
Від радянських часів
закріпився стереотип,
що, закінчивши школу,
обов’язково потрібно
вступати до ЗВО. Людина, яка нічого не бачила,
крім школи, і яка не знає
реального життя, може
легко помилитися. Тому
ще на етапі вступу абітурієнта мають ознайомити
з інформацією, де саме, на
якій посаді й на яких умовах він зможе працювати
по завершенню навчання.
В Україні, на жаль, над цим
не працюють. У нас провадять ярмарки кар’єри,
але цього мало. На Заході
університети укладають
угоди з підприємствами,
що гарантують випускникам працевлаштування:
компанії фінансують навчання й стипендію конкретного студента, так би
мовити, навчають його
для себе. Ми ж лише намагаємося до цього йти. Я
пропонував своїм працівникам навчання для підвищення кваліфікації за
рахунок підприємства, з
умовою, що ті повернуться на завод, однак ніхто
не погодився. Пізніше дехто таки пішов навчатися,
але вже власним коштом, і
навіть повернувся на підприємство, де працює й
донині. Втрата відчуття
вільного вибору — ось чим
вони пізніше аргументували відмову.

винні. Один мій син закінчує Політехніку, інший
готується сюди вступати.
Їхні світогляди та підхід до
життя — зовсім інші: вони
прагнуть бути спеціалістами у своїй галузі, хочуть
змінити Україну, щоб жити
і працювати тут стало краще, розуміють, що гроші
потрібно заробляти, мало
того, вони знають, що основою всього цього є знання. І таке переконання я
спостерігаю серед багатьох студентів. Приємно,
що університет (і кафедра
ПМОМ зокрема) дали їм
знання, сприяли розвитку,
скерували правильно розставити професійні пріоритети. Сучасне покоління
знає, що головне — розумітися у своїй темі та вміти
знайти ключ до розв’язання проблеми, а не просто
вивчити підручник.
Всіх, хто захищав диплом, я б із задоволенням
прийняв на своє підприємство. Двоє студентів уже
отримали запрошення.
Я пропоную їм 12 тисяч
гривень заробітної платні
із перспективою кар’єрного росту. Нині в цій галузі
такий великий кадровий
голод, що кваліфікований
працівник може не лише
у скорому часі отримати
підвищення, а й „перестрибнути“ через посаду.
Для мене, як для керівника, головне не стаж роботи, а якість її виконання.
Матеріал створено
за сприяння кафедри ПМОМ
Анастасія МОЗГОВА
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історичний крок

Українські вчителі з 36 країн світу
працювали задля збереження мови

У

часи нашої бездержавності, коли питання
збереження мови, ідентичності стояло на межі —
тоді нас рятували ті, хто в силу обставин покинув рідну
землю. Саме завдяки українській діаспорі вдалося не
допустити повного винищення найбільших скарбів
наших мислителів, науковців, поетів. 17–22 серпня
вперше за роки незалежності відбувся масштабний
з’їзд берегинь української ідентичності за межами
України — Перший світовий форум українознавчих
суботніх і недільних шкіл.

| Світлина Наталії Павлишин

Від часу, коли стало відомо, що
Міжнародний інститут освіти, культури і зв’язків із діаспорою, на чолі з
Іриною Ключковською, готує цей захід, за участі двохсот представників
учительства з 36 країн світу, говорили, що це чи не найвизначніший крок
у співпраці діаспорних українознавчих шкіл та України. Зрештою, саме
таку ціль — акцентувати, що для нашої держави співпраця з педагогами,
які поширюють знання про Україну
за кордоном, має стати одним із головних пріоритетів — ставили перед
собою організатори.
Шість днів надзвичайно плідної
роботи, безліч ідей, конструктивних
рішень та напрацювань. За цей час
учасники Форуму обмінювалися досвідом, планували спільні проекти та
обговорювали можливості створення
платформи для налагодження співп-

раці у поширенні української мови в світі. Чимало уваги приділили й напрацюванням
навчально-методичних матеріалів для
використання в українських суботніх
та недільних школах за кордоном.
Масштаб і значимість події привернули увагу першої леді Марини
Порошенко й міністра освіти та науки
України Лілії Гриневич.
— Українське освітнє середовище
за кордоном є джерелом поширення
української мови, історії та культури.
Є носієм правди про події, які сьогодні відбуваються в Україні — це вкрай
важливо для зміцнення іміджу нашої
держави на міжнародній арені, — наголосила Марина Порошенко, гарантувавши підтримку та всіляке сприяння розвиткові цієї співпраці.
Міністр освіти і науки підкреслила, що цьогоріч уперше український

уряд заклав кошти на розробку матеріалів для українських суботніх та
недільних шкіл за кордоном.
У межах Форуму презентували
перше соціологічне дослідження про
стан і потреби сучасної українознавчої школи за кордоном, яке провели
працівники МІОК.
Окрім обговорень та презентацій,
учасники мали можливість переглянути документальну стрічку про Голодомор „When We Starve“ („Коли
ми голодуємо“), режисера, доктора
медицини, активного представника
української діаспори в США Бориса
Буняка.
Найбільшим емоційним забарвленням Першого світового форуму
українознавчих суботніх і недільних шкіл стало дефіле вчителів та
працівників МІОК у
національному одязі
львівської дизайнерки Людмили Сєдової.
Також учасники заходу побували на одному з наймасштабніших
дійств країни — концерті „Українська пісня“ та ознайомилися з
особливістю творення
яворівської іграшки,
відвідавши Яворівщину.
Вже невдовзі докладніше про результати Форуму та зміни, які
слід очікувати, зможете
прочитати в інтерв’ю
для нашої газети з директором МІОК Іриною
Ключковською.
Наталія ПАВЛИШИН
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до ювілею

Н

апередодні 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її
відродження в Україні та 30-ліття діяльності у
Львівській політехніці продовжуємо публікувати спогади
активістів просвітницького руху. Сьогодні провідний
спеціаліст кафедри аналітичної хімії ІХХТ Лідія Гриценко
розповідає про незабутній 1991-й рік.

1991-й у моєму житті
Рік проголошення Незалежності
України був особливий. Просвітяни-хіміки багато працювали, їздили,
ходили на зустрічі, мітинги. Незабутньою стала поїздка до Берестечка. Такої кількості синьо-жовтих
знамен я ще не бачила, а це ще не
був офіційний прапор України. Надзвичайне піднесення супроводжувало всі акції, які тоді відбувалися. До
Берестечка приїхали люди з різних
реґіонів і ми бачили, що Україна
пробуджується.
Окрім цього, в нашому інституті
тривала інтенсивна робота над українською технічною термінологією
(зокрема хімічною). Над цим працювали професор Марія Ганіткевич,
доцент Андрій Зелізний та інші. Але
й серед українських емігрантів були
науковці, які працювали в цій царині. Одним із таких подвижників був
гімназіяльний товариш А. Зелізного
— голова Управи українського термінологічного центру в Америці професор Анатоль Вовк. Деякий час свої
пропозиції він передавав листовно,
але матеріалу було дуже багато, тому
й виникла потреба привезти всі його
напрацювання до України.
Так склалося, що мої родичі, які
жили в США і Канаді, запросили мене
в гості. Тоді отримати дозвіл на таку
поїздку було майже нереально, але я
спробувала і… увійшла до тієї частинки „майже“.
Отже, одним із найважливіших моїх просвітянських доручень
було зустрітися з професором Вовком і привезти його напрацювання
до Львова. На час мого приїзду до
Нью-Йорка професор був на вакаціях і ми не змогли зустрітися відразу.
Перша наша розмова телефоном відбулася 15 серпня і тоді я ще не знала,
що буду в США значно коротше, ніж
термін моєї візи, тому ми домовилися, що зустрінемося на летовищі,
коли повертатимусь до України.
Так і сталося. 28 вересня ми зустрілися на летовищі в Нью-Йорку.
Здалеку я побачила старшого пана

з течкою, розпухлою від
паперів. Це була правдива
передвоєнна течка: шкіряна, витерта на з’єднаннях,
защіплена на шкіряні ремінці і тільки ручка була
американська, нова. Я мала
ще годину часу до реєстрації і добрих 40 хвилин ми говорили про „все в Україні“,
про важливість роботи над
термінологією, про його
юнацькі роки, будинок бать- SSЛідія Гриценко виступає на зібранні Союзу
ків. Я запросила професора українок у Рочестері (США) після проголошення
до Львова і в його очах по- Незалежності України
бачила велике бажання приїхати. На превеликий жаль, за три on-line перебіг подій із Москви і —
місяці після нашої зустрічі Анатоль жодного слова чи кадру про Україну.
Вовк загинув під колесами автомо- Було страшно. У голову лізли різні
біля. А в моїй пам’яті він залишився думки — про запровадження надвисоким, усміхненим, веселим паном звичайного стану, арешти… У США
із надзвичайно колоритною течкою. повідомили, що впродовж трьох днів
Матеріали професора Вовка дали можуть надавати політичний приновий поштовх у продовженні ро- тулок усім охочим, котрі приїхали
боти над хімічною термінологією — з СРСР. Завжди, коли це згадую, дузокрема М. Ганіткевич й А. Зелізному маю: чи хтось тоді скористався цими
в укладенні російсько-українського пропозиціями, бо я, незважаючи на
хемічного словника, який вийшов те, що віза у мене була на 6 місяців,
друком 1993 року з посвятою „Пам’я- одразу замовила зворотній квиток до
ті Анатоля Вовка, довголітнього го- Києва на найближчу дату — 4 жовтлови Управи українського терміно- ня.
логічного центру в Америці“.
22 серпня по телевізору на кілька
Та повернуся до розповіді про своє секунд показали Верховну Раду Украперебування в Штатах. До Вашингто- їни. Я побачила Чорновола, Голована я прилетіла 3 серпня і — почалося того, Гориня і трохи заспокоїлася.
моє насичене „американське“ життя. На 24 серпня в нас було заплановаЯ багато їздила зі своєю родиною, но подорож до штату Юта і вранці
мала цікаві зустрічі і розмови про ми виїхали. Дорога пролягала через
Україну, Львів, українські організа- степи, дуже подібні до українських.
ції, наше бачення майбутнього Укра- Зв’язок підтримували по рації. Аж
їни, про налагодження зв’язків для раптом брат після чергового дзвінспільної праці. Всі намагалися пере- ка зупинив авто і сказав нам усім
дати тим чи тим українським спілкам вийти. Ми не розуміли, що сталося,
свої напрацювання, друковані мате- а він серед тих неозорих американріали. Я, звичайно, не відмовлялася ських прерій урочисто повідомив:
ні від чого, тому пів моєї валізи було „Сьогодні Україна проголосила незапаковано паперами.
залежність!“.
19 серпня о 6 годині ранку за амеА потім усі без винятку українські
риканським часом мені повідомили, товариства Америки радісно відзнащо в СРСР відбувся путч. Усі мої чали цю довгоочікувану багатьма поспроби зв’язатися з Україною були коліннями подію.
марні. Телебачення транслювало
З Днем Незалежності, Україно!
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молодіжний лідер

Дмитро Донченко:
„Нема нічого гіршого, аніж втрачені
можливості“

Н

е проґавити жодної можливості, постійно випробовувати себе в
чомусь новому, знаходити однодумців і спільно творити зміни — цим
усім і навіть більше керується випускник Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки, а
нині — магістр Інституту адміністрування та післядипломної освіти,
президент громадської організації „Територія ініціативної молоді“
Дмитро Донченко.

— Вступивши до Політехніки, я намагався задіяти всі свої вміння, бо
знав, що лише відвідувати
пари — замало. Я кілька
років виступав за університетську збірну з плавання. Але прагнув більшого,
щоб не марнувати час. Тож
долучився до діяльності
профбюро ІТРЕ, бо хотів
приносити користь своєму
інститутові, — розповів
Дмитро.
Згодом хлопець уже
очолив міжнародний відділ Колегії студентів університету. Тоді, як зрештою й тепер, його ніщо не
спиняло. Брак досвіду не
завадив творити успішні
проекти й здобувати ґранти на їх втілення. Окрім
цього займався режисурою
виступів команди свого
інституту на фестивалях
„Весна Політехніки“ й
„Осінь Політехніки“.
— Коли бачу, що моя
робота подобається молоді, то отримую неймовірний заряд і натхнення
працювати ще більше.
Давно зрозумів, що треба
ламати стереотипи й рухатися вперед. Маю дуже
багато різних уподобань
і захоплень: громадська
діяльність, самоосвіта,
стежу за інноваціями, робототехнікою. Коли мені
кажуть, що я повинен
бути цілеспрямованим і
обрати одну нішу — я не
погоджуюся з цим, бо пе-

реконаний, що нема нічого гіршого, аніж втрачені
можливості. Коли я можу
робити щось нове й корисне для суспільства чи розвитку молоді, то обов’язково за це беруся. Життя
дає багато шансів і ними
потрібно скористатися,
бо потім шкодуватимемо, що цього не здійснили. Що ще добре осягнув
— усі проблеми потрібно
сприймати з посмішкою. І
пам’ятати головне: один у
полі не воїн, тому важливо
мати команду, яка готова
підтримати й допомогти,
— наголосив мій співрозмовник.
Дмитро має кілька
власних правил, які йому
допомагають не розгубитися в усьому, що робить.
Найперше й найважливіше — самоконтроль. Щоб
не було завалів, завантаження, то намагається
працювати періодично.
Хоча, переконаний, не

потрібно забувати й про
свій настрій, який сприяє
ефективнішому й швидшому результатові. Каже, що
ніколи не шкодує коштів
і часу на різні тренінґи.
А якщо нема тренінґу на
певну тематику, то „Територія ініціативної молоді“
організовує такі заходи й

шукати щось нове. Бо бачив, як багато є молоді, в
якої горять очі і яка прагне
діяти. Та й зі свого досвіду
знаю, що часто для дії багатьом потрібен стимул.
Нині бачу безліч можливостей для розвитку молоді, міста й суспільства
загалом. Тому формуємо
сильну команду й працюємо, — каже Дмитро.
Важливу роль у житті
активіста відіграє й Tech
StartUp School. Прийшовши туди, він зрозумів, що
всі ідеї, які має, можна
монетизувати, створюючи стартапи, приймаючи
неординарні рішення.
— Там, де є інновації чи
неординарні й цікаві проекти — я там маю бути. Tech
StartUp School для мене —
це розвиток і навчання.
Відколи я там працюю, то
постійно пізнаю щось нове.
Це, зрештою, допомогло
усвідомити, що мені не вистачає знань із адміністративного менеджменту. А в
моїй діяльності — це необхідно. Тому зараз здобуватиму ще освіту в цій галузі,

Усі проблеми потрібно сприймати з
посмішкою. І пам’ятати: один у полі не
воїн, тому важливо мати команду, яка
готова підтримати й допомогти.
запрошує різних тренерів,
менторів, які вчили б саме
того, чого прагнуть.
— Серйозно про створення громадської організації я задумався, коли
закінчував навчання. Розумів, що не зможу брати
активну участь у роботі
профбюро, тож вирішив

щоб якісно розвивати громадську організацію. Нині
їй лише рік, та ми бачимо
перспективи для розвитку
й хочемо, щоб „Територія
ініціативної молоді“ розросталася й мала філії по
всій Україні.
Наталія ПАВЛИШИН
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ініціативи

збере найактивнішу молодь

Н

айкраща й найініціативніша молодь із цілої України
з’їдеться до Львова. Бо
тут 6–7 вересня відбудеться Форум молодіжної столиці України 2018 — #Молодвіж.
Ініціатором події виступило Міністерство
молоді та спорту.

Співорганізатор заходу
студентський мер Львова
Олександр Николяк розповів про те, чому варто
бути на цьому фестивалі
та що цікавого відбуватиметься.
— Наш захід прагне
зібрати найактивнішу молодь із усієї України, зокрема студентів. На ньому
зберуться топ-особистості
з усіх галузей, які зараз цікавлять молодих. Діятиме
три локації. На креативній локації збиратимуться люди, які мають власні
креативні простори, підприємства в різних містах
України. На локації успіху ділитимуться досвідом

знані люди, компанії, організації. Локація нетворкінґу збере активних для
обговорення планів на
майбутнє і можливості
кооперації між представниками різних напрямів
діяльності, — каже молодіжний лідер.

Організатори заходу
прагнуть створити своєрідне середовище для
об’єднання активної молоді з різних міст та налагодження між ними співпраці. Цільова аудиторія —
активні люди, які вміють

об’єднувати довкола себе
інших і заохочувати до дії.
— Ми намагатимемося
зацікавити різну молодь
— і лідерів, і тих, хто чекає поштовху для розвитку. Бо переконані, що,
зібравши різних людей,
можна напрацювати щось справді корисне. Хочемо, щоб
результатом нашої
зустрічі стало розроблення покрокового
плану для розвитку України до 2030
року. Також визначимо завдання для
представників різних міст, які будуть
на нашому форумі.
Впевнений, що це
лише початок співпраці й такі зустрічі
відбуватимуться періодично. Тим більше, якщо прагнемо
досягти високого та
якісного результату,
— додав Олександр.
Наталія
ПАВЛИШИН
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наш формат

„Українська пісня“. Крок третій

З

а тиждень до Дня Незалежності „Арена Львів“ стала місцем вирування
музичних пристрастей — на великій сцені до пізньої ночі у темпі нонстоп звучали пісні у виконанні ще не надто відомих, але талановитих
молодих виконавців, а також хедлайнерів. Цьогорічне пісенне шоу,
уже третє за ліком, вражало масштабністю й візуальними ефектами.

Потрапити в епіцентр українського шоу-бізнесу можна було двома шляхами — купити квиток як глядач-меломан або, якщо маєте гурт чи
співаєте самі, взяти участь у конкурсі
й опинитися в десятці найкращих. На
проект „Українська пісня“ надійшло
понад триста заявок із різних регіонів України, дві третіх із них — зі
сходу, півдня й центральної частини
країни, окрім окупованих територій. Відбір тривав три місяці. Вреш-

ті-решт, робота експертної ради й
інтернет-голосування завершилися — LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z
FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE,
JULINOZA, Anna PETRAsh, RULADA,
Secret Forest і Erômin отримали змогу долучитися до творення музичної
історії України.
— Я переживав, що важко буде з
відбором, бо за рік з’явилося не так
багато нових імен. Та коли формували
концертну програму, то побачили, що
маємо й різні музичні стилі, й різні голоси. Для молодих цей дебют — перше сценічне хрещення, шанс, щоб їх
почули, — підсумував арт-директор,
співорганізатор і співзасновник проекту Василь Вовкун.

Генеральний продюсер „Української пісні“ і теж її співорганізатор і
співзасновник Тарас Курчик наголосив, що основне, на що журі звертало
увагу — це добрий продукт, європейський і сучасний. Член експертної
ради Руслан Квінта уточнив: багато
важить мелодія й те, чи відчувається у
пісні душа, чи може виконавець/гурт
бути конкурентоспроможним на музичному ринку.
Серед десяти фіналістів троє учасників уже побували на „Українській пісні“ 2016 року — PATSYKI
Z FRANEKA, PANCHYSHYN і
RULADA. Проте навіть дебютанти почувалися на величезній сцені, де було багато екранів (270 м)
з оригінальною візуалізацією й
комп’ютерною графікою, доволі
впевнено. Хедлайнерами ж мегашоу, які виступили в другій частині концерту, стали Олександр
Пономарьов, Злата Огнєвіч,
„Воплі Відоплясова“, Pianoбой,
О.Torvald, Alyosha, MELOVIN,
Tayanna, DILEMMA, Sonya Kay,
Артем Пивоваров, Kadnay, Ivan
NAVI, Павло Табаков тощо. І
запрошений гість — польський
гурт CHEMIA (лідер — колишній
керівник Укрзалізниці Войцех
Бальчун). Він ексклюзивно для
„Української пісні“ підготував та
виконав одну пісню українською
мовою — „Герой“ і отримав від
публіки чи не найбільше оплесків.
Концерт зібрав понад 13 тисяч
глядачів. Проект відбувався за підтримки телеканалу „Україна“. У День
Незалежності України, 24 серпня,
популярне шоу каналу „Музична
платформа“ репрезентувало його на
всю країну. Уже відомо, що наступна „Українська пісня“ відбудеться
17 серпня 2019 року й буде не менш
масштабною: заявку подав польський
гурт „Еней“, організатори планують
запрошувати музичні лейбли і продовжити втілення мети проекту —
популяризувати українськомовну
сучасну пісню в Україні й світі.
Наталя ЯЦЕНКО

невдовзі…
Для книголюбів або тих, хто хотів би поповнити їхні ряди, —
19–23 вересня у Львові відбуватиметься масштабна книжкова
подія — XXV Форум видавців.
Упродовж п’яти днів можна буде
відвідати 1000 культурних та
освітніх заходів у Палаці мистецтв та 50 локаціях міста, поспілкуватися з авторами видань
і придбати новинки. Фокусна
тема фестивалю — „Ринок свободи“. У її межах організатори
пропонують поговорити про те,
як кожен з нас „торгує“ своїми
уявленнями про свободу під
тиском обставин, щоразу підвищуючи або знижуючи ставки. А
також про те, як визначається
ціна на свободу, про спекуляції
поняттям свободи, які активно
використовують у пропаганді.
Спеціальні гості Форуму видавців: Марсі Шор (США), Енн Епплбом (США), Фредерік Бегбеде
(Франція), Генрі Марш (Велика
Британія), Кейт Фокс (Велика
Британія), Яцек Дукай (Польща),
Пітер Воттс (Канада), Януш Леон
Вишневський (Польща), Мухарем Баздуль (Боснія), Оксана
Забужко, Сергій Жадан тощо.
Для театралів або для тих, хто
хотів би долучитися до театрального життя, — найшвидше
відчинила свої двері Львівська
опера. Колектив театру обіцяє
нові, сучасні постановки, співпрацю з європейськими театрами та грандіозні міжнародні проекти. Львівський академічний
театр ім. Леся Курбаса зустрів
День Незалежності виставою
за твором Лесі Українки „Лісова
пісня“. Повний репертуар курбасівців на вересень можна знайти
на афішах, а також на сайті театру. 6 вересня розпочнуть свій
театральний сезон заньківчани — покажуть виставу „Марія
Заньковецька“. Передювілейний,
99-ий, сезон відкриє Перший
театр — 16 вересня актори покажуть допотопно-сучасну історію
на дві дії „О восьмій вечора на
Ковчезі“. А від 29 вересня до
7 жовтня відбуватиметься грандіозна подія — міжнародний театральний фестиваль „Золотий
лев — 2018“, на якому репрезентуватимуть свої вистави театри з
різних країн світу.
Н. Я.
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творче дозвілля

Місце для талантів і муз

П

ісля пар на всіх чекає дім… Або — теж Дім, народний, той,
що „Просвіта“, що діє при Львівській політехніці у 26 корпусі
(комбінат харчування) за адресою — вул. Карпінського, 8, п’ятий
поверх. Він є осередком мистецької діяльності для 14 творчих
колективів, де кожен зі студентів може реалізувати свої музичні,
танцювальні, вокальні й театральні здібності.

— Щорічно поповнюємо ряди наших колективів талановитими першокурсниками, — розповідає директор
Народного дому „Просвіта“ Степан
Шалата. — Ми розробили анкети, де
є запитання, чи першокурсник брав
участь у художній самодіяльності
школи, чи десь займався творчістю,
чи хоче ходити в якийсь колектив Політехніки. Їх роздаємо заступникам
директорів інститутів, а ті — першокурсникам. Згодом керівники колективів виходять на контакт із творчими студентами.
Маємо добру матеріальну базу —
костюми, музичні інструменти. Усе
на безкоштовній основі. Стараємося
заохочувати учасників художньої самодіяльності поїздками на фестивалі
в Україні і за кордоном, періодично
нагороджуємо студентів-бюджетників грошовими преміями.
У колективах є студенти різних
курсів та різних інститутів, навіть випускники. До речі, щодо випускників,
то дехто з них, хто ходив до Народного дому „Просвіта“, став успішним
артистом — соліст львівської Опери,
народний артист України Олег Лихач,
заслужена артистка України, акторка Театру ім. М. Заньковецької Ірина Швайківська, заслужений артист

України, естрадний співак Андрій
Заліско, керівник ансамблю „Ватра“
Андрій Кучерепа.
— Першокурсники відразу беруть
участь у виступах?
— Якщо людина вже має досвід виступів, то ми її вводимо в програму,
і через місяць-два вона бере участь у
концертах колективу, який відвідує.
Інші потребують для входження в
програму три-чотири місяці. Залежить ще від жанру: хористи відразу
беруть участь у виступах, а танцюристи потребують підготовки.
— Зорієнтуйте тих, хто ще не знає,
яка сцена на них чекає?
— Найближчим часом — у листопаді святковий концерт до сторіччя
НАН України у Львові. Буде багато
індивідуальних виступів. Наприклад,
майже всі заходи МІОК відбуваються
за участю колективів Народного дому
„Просвіта“. Багато є незапланованих
подій — виступи під час міжнародних конференцій, різних зустрічей.
Інколи нас залучають до міських заходів. Відстежуємо міжнародні фестивалі, конкурси й стараємося, щоб
колективи брали в них участь. Восени
плануємо культурний обмін: камерний оркестр „Поліфонія“ поїде до
Словаччини, хорова капела „Гаудеамус“ — до Польщі. Традиційною
у нас є співпраця
з Краківською
гірничою академією. Завжди
відзначаємо річниці від дня народження Тараса
Шевченка в актовій залі першого
корпусу Політехніки. Наші
колективи беруть
участь у студентському фестивалі
„Весна Політехніки“. Постійно робимо для
студентів творчі

звіти окремих колективів і презентуємо вистави народного театру-студії
„Хочу“. Також стараємося провадити
для них вечори поезії.
— За кордон їдуть вибрані студенти
чи весь колектив?
— Усе залежить від поїздки. Якщо
вона як обмін колективами, то обмежень в учасниках нема. На міжнародних фестивалях є обмеження,
тоді керівники колективів роблять
відбір на основі конкурсу. Але якщо
в цю поїздку беремо одних людей, то
в наступну — інших. Усі поїздки матеріально забезпечують Політехніка
й спонсори.
— Скільки часу забирають у студентів заняття у Домі?
— Переважно колективи займаються від шостої до дев’ятої вечора
тричі на тиждень. Спостерігаю таку
закономірність, що студенти, які беруть участь у художній самодіяльності, добре вчаться, тому що вони дисципліновані й уміють планувати свій
час. Зрештою, студент не може сидіти
за книжкою чи комп’ютером 12 годин,
йому потрібна якась розрядка.
— Можливо, плануєте створення
нових колективів?
— На сьогодні жоден виш України
не має такої кількості добрих колективів, як Львівська політехніка. Нові
ж колективи не створюватимемо, бо,
на жаль, приміщення Дому не годиться для роботи, коли спека, і, загалом,
його нам недостатньо — заняття колективів розкидані по корпусах.
У липні ми їздили з духовим оркестром „Політехнік“ на міжнародний
фестиваль у Трускавці й посіли перше
місце. Нас там зацікавив колектив зі
Сум, в якому — дівчата-барабанщиці.
Було б добре щось подібне запровадити й у нашому оркестрі.
— Якщо хтось із першокурсників
уже має свій музичний гурт, то чи
може він звернутися до вас, щоб ви надали приміщення для репетицій, фахово
підтримали?
— Були такі випадки. Я скеровував студентів для прослуховування
до спеціалістів того жанру, в якому
вони працювали. Якщо бачимо перспективність, стараємося зробити
гурт університетським — надаємо
методичну допомогу й можливість
займатися в нас, на наших інструментах, але самостійно, без керівника.
Прикладом створення гурту з нашої
„Поліфонії“ є „Рококо“. Загалом ми
відкриті до пропозицій.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
3. Почесне звання, спадкове або таке, що надають певним особам для підкреслення їх особливого привілейованого становища. 5. Гризун, що влаштовує гніздо на
дереві. 7. Рід бурих водоростей, з яких добувають йод;
морська капуста. 11. Ручний слюсарний інструмент у
вигляді загостреного сталевого стрижня для розмічування деталей. 12. Столиця Туреччини. 13. Французька
письменниця, авторка романів „Добридень, смутку“,
„Чи любите ви Брамса?“. 16. Фахівець у галузі створення стилю людини за допомогою зачіски, макіяжу, одягу. 17. Релігійна мусульманська школа у країнах Близького й Середнього Сходу. 18. Перо або інша прикраса
на жіночому капелюшку. 21. Макет фігури людини
для примірювання одягу та показу його в магазинах.
23. Відлучення від церкви, прокляття. 25. Гори в Україні. 27. Сім’я, зграя левів. 29. М’ясна або рибна юшка,
зварена зі солоними огірками. 31. Гірська порода, яку
використовують як будівельний матеріал і для скульптурних виробів. 32. Господарство країни, району.
33. Порода мисливських норних собак, що мають короткі криві ноги й довгий тулуб. 34. Плівкотвірна речовина, яку застосовують для виробництва й розведення
олійних фарб, лаків.
Вертикально:
1. Робітник, що займається обробкою дерева й виготовленням виробів з нього. 2. Група видатних діячів певної
епохи. 3. Великий отруйний павук із родини павуків-вовків. 4. Кольорова смужка, яку нашивають збоку вздовж
формених штанів. 5. Нанесений вітром піщаний горб
переважно серпоподібної форми, не закріплений рослинністю, поширений у пустелях. 6. Знавець або продавець старовинних речей, книг, картин. 8. Східний
курильний прилад, у якому дим очищається, проходячи
через довгий рукав з водою. 9. Система харчування людини тільки рослинною і молочною їжею, без уживання
м’яса. 10. Пересаджування та приживлення окремих органів у межах живого організму або від одного організму
до іншого. 14. Український письменник, автор романів
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„Кров людська не водиця“, „Правда і кривда“. 15. Ріка
в Південній Америці. 19. Річка в Західній Європі, що
впадає у Північне море. 20. Складний цирковий номер.
22. Заборона державною владою ввозити або вивозити
золото, валюту, твори мистецтва. 24. Ритмічно-чіткий
парний, а також бальний танець. 26. У Середній Азії одяг
мусульманських жінок, який вкриває жінку з голови до
ніг. 27. Відходи при обмолочуванні зерна хлібних злаків,
що їх використовують як корм для тварин. 28. Настільна гра. 30. Кожна з опуклих дощечок, з яких складається
бочка, діжка. 31. Найстійкіша в земній корі кристалічна
різновидність чистого вуглецю, що його використовують в ядерній техніці.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
1 вересня — День знань.
3 вересня — День підприємця України.
5 вересня — Міжнародний день благодійності.

Пам’ятні дати
30.08.1920 — у Празі створено Українську військову організацію, головою
якої обрано полковника Євгена Коновальця.
30.08.1944 — НКВДисти замордували
Юрія Липу, українського письменника,
публіциста й лікаря УПА.
31.08.1919 — об’єднані українські війська УНР і УГА здобули Київ.
1.09.1722 — народився Григорій Сковорода, український філософ.

1.09.1939 — початок Другої світової
війни.
1.09.1996 — в Україні введено національну одиницю грошей — гривню.
2.09.1811 — народився Іван Вагилевич,
поет, фольклорист, громадський діяч,
член „Руської трійці“.
2.09.1891 — народився Павло Филипович, поет, критик, лiтературознавець,
педагог, перекладач.
2.09.1945 — Японія підписала акт про
беззастережну капітуляцію. Цю подію
вважають закінченням Другої світової
війни.
3.09.1709 — помер в емiграцiї у Варницi
біля Бендер український гетьман Іван
Мазепа.

4.09.1847 — американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат
для передавання та приймання повідомлень знаками (азбука Морзе).
4.09.1985 — помер у концтаборі на
Уралі талановитий український поет
i правозахисник Василь Стус, автор
„Палімпсестів“.
4.09.1991 — над будинком Верховної
Ради України підняли національний
синьо-жовтий прапор.
5.09.911 — підписано договір князя
Олега з греками.
5.09.1947 — народився Валентин Гордійчук, український художник-ілюстратор.
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експрес-оголошення

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаю з днем народження кохану дівчину, студентку Інституту сталого розвитку
ім. В. Чорновола Львівської політехніки.

Лілію ЛЕГУШУ.

ѓ

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад —
Здоров’я, миру, успіхів, надії.
Дмитро

Адміністрація Національного університету „Львівська
політехніка“
висловлює
глибоке
співчуття
заступникові міністра освіти і науки України Павлові
Кузьмовичу Хобзею в зв’язку із тяжкою і непоправною
втратою — смертю
дружини Наталії Василівни.

Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
диплом магістра ВК № 47883531 на ім’я:
Горинь Володимир Андрійович;
залікову книжку на ім’я: Жепка Дмитро Тарасович;
студентський квиток на ім’я: Демків
Олександра Іванівна;
студентський квиток на ім’я: Рижак
Діана Дмитрівна;
студентський квиток на ім’я: Омельчук Валентин Валерійович;
студентський квиток на ім’я: Пазинюк Остап Михайлович;
студентський квиток ВК № 10998663
на ім’я: Бровчук Світлана Юріївна;
студентський квиток на ім’я: Бокуфай
Олег Володимирович;
студентський квиток ВК № 11341904 на
ім’я: Гапанович Анастасія Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Тріла
Анастасія Андріївна;
студентський квиток ВК № 10999898
на ім’я: Бєлоєва Аліна Євгеніївна;
студентський квиток на ім’я: Щирба
Станіслав Тарасович;
залікову книжку № 1705097 на ім’я:
Кунинець Павло Степанович;
студентський квиток на ім’я: Зубейко Галина Романівна;

студентський квиток на ім’я: Собко Вікторія Віталіївна;
студентський квиток на ім’я: Домашовець Діана Степанівна;
студентський квиток на ім’я: Середа Віталій Євгенійович;
студентський квиток на ім’я: Іванишин Тарас Володимирович;
студентський квиток на ім’я: Серветник Ігор Анатолійович;
студентський квиток ВК № 11864850
на ім’я: Юрас Андрій Олегович;
студентський квиток на ім’я: Боровець Олег Андрійович;
студентський квиток № 11865332 на
ім’я: Дмитрієва Ірина Андріївна;
студентський квиток ВК № 11812084
на ім’я: Кашпуренко Аліна Олександрівна;
студентський квиток № 11819959
на ім’я: Братащук Володимир Володимирович;
студентський квиток № 11903420
на ім’я: Шаварський Ярослав Сергійович.
Вважати недійсним посвідчення багатодітної сім’ї, яке видав
Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
на ім’я Гринчишин Олег Богданович.

Колектив кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту
будівництва та інженерії довкілля Національного університету
„Львівська політехніка“ з глибоким сумом сповіщає, що на 59-му
році пішла з життя старший викладач кафедри
Оксана Василівна Омельчук
і висловлює щирі співчуття родині та близьким покійної.

Колектив кафедри фізичної та колоїдної хімії Інституту хімії
та хімічних технологій Національного університету „Львівська
політехніка“ глибоко сумує з приводу передчасної смерті д.х.н.,
професора кафедри
Владислава Антоновича Волошинця.

Дирекція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття професору, завідувачу
кафедри МІ Василю Васильовичу Гулаю з приводу важкої
втрати — смерті

У ці скорботні дні висловлюємо щире, глибоке співчуття рідним
і близьким покійного. Світла пам’ять про Владислава Антоновича назавжди збережеться в наших серцях.

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

батька.
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