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ВАША ДУМКА

ЧИ ВАМ ДОСТАТНЬО ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ?
Олег Лешкович, студент третього курсу Інституту будівництва та інженерії
довкілля:

„Достатньо, але не все сучасне“
У нас на кафедрі будівельних конструкцій та мостів є лабораторії для практичних
занять. Є різні прилади — як нові, так і ті, що вже вийшли з ладу, але викладачам
ще вдається на них нас навчити, як правильно виконувати те чи інше завдання.
Оскільки нині все стрімко розвивається, то наше приладдя не відповідне до часу,
вимог сьогодення. Отож, розумію, що згодом доведеться йти на додаткові курси, щоб
опанувати сучасне оснащення.

Тимур Мікава, студент другого курсу
Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій:

„Працюємо
в сучасних
комп’ютерних
лабораторіях“
Богдана Кряк та
Наталя Довбенко,
студентки третього курсу
Інституту хімії та хімічних
технологій:

„Працюємо
на різному
обладнанні“
Ми — майбутні фармацевти, тому
практичних робіт доводиться виконувати багато. Засобів вистачає. Маємо декілька лабораторій для дослідів.
Багато виготовляємо, синтезуємо. На
нашій кафедрі все дуже гарно організовують — лаборанти завчасу готують
необхідні матеріали для лабораторної. Маємо обладнання давніше, але
водночас з’являється багато нового,
тобто наші лабораторні осучаснюють.

У нас є гарні лабораторії. Мені в основному доводиться працювати в комп’ютерних або в лабораторії схемотехніки.
Комп’ютерні лабораторії гарно обладнані, відповідно до вимог
часу, однак схемотехніка застаріла, часто в ній важко розібратися
і там часто ми вчимо те, що давно втратило актуальність.
Максим Киричок, студент третього
курсу Інституту телекомунікацій,
радіотехніки та електронної
техніки:

„Для початку
вистачає, а далі —
йдемо у SoftServe“
Навчаюся на мікро- та наносистемній техніці.
Практичних виконую багато. У нашому корпусі є лабораторії для базового практикування, аби зрозуміти ази. На мою думку, їх достатньо.
А щоб готувати більш ґрунтовні завдання, йдемо у SoftServe (наша
кафедра має з цією комп’ютерною компанією угоду про співпрацю).

Михайло Гера, студент другого курсу Інституту геодезії:

„Приладів для обмірів маємо багато“
Саме нині я працюю нівеліром на штативі. Здебільшого його використовую як майбутній геодезист. Знаю, як його перевірити. Цього приладдя на нашій кафедрі є
достатньо. Тому нема, щоб одні працювали, а другі чекали. Однак не можу оцінити,
наскільки ці прилади сучасні. Як на мене, напрактикуватися можна на тому, на чому
нас вчать. Але не маю з чим порівнювати.
Опитувала Ірина МАРТИН
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НОВЕ ЖИТТЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРІЇ
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій Львівської політехніки святкує
„переродження“ лабораторії вбудованих та
мікропроцесорних систем, а саме — повне осучаснення
обладнання.

| Світлина Анастасії Степаняк

Це стало можливим завдяки співпраці кафедри із фірмою
Siemens Healthineers, котра спеціалізується на обладнанні для
медичної техніки і є дочірньою
компанією відомої у світі корпорації Siemens. На відкриття
оновленої лабораторії, яке відбулося 4 квітня, завітав представник спонсора, а саме — керівник
групи розробників програмного
та апаратного забезпечення для
медичної техніки львівського філіалу компанії Роман Федоряк.
Винуватцями події стали
маленькі червоні коробочки під
назвою Raspberry Pi — саме їх
подарував Siemens Healthineers.
Незважаючи на свій незначний
розмір, обладнання надзвичайно
потужне: за словами Романа Федоряка, йдеться про мікроконтролери
— сучасні комп’ютери, що можуть
виконувати безліч завдань.
— Таке обладнання — не лише
навчання, а й наука. Наші, тепер

уже аспіранти, використали його
під час виконання своїх наукових робіт. Одну з них нещодавно
представляли на міжнародній конференції в Києві. Наразі її індексують наукометричні бази і цитують
провідні італійські спеціалісти цього напряму. Це яскраве свідчення актуальності такого обладна-

ння в науковому плані, — зазначила професорка кафедри СКС Галина Клим.
Директор ІКТА професор Микола Микийчук зізнався, що радіє
за політехніків і навіть по-доброму
заздрить своїм студентам, оскільки вони мають доступ до сучасних технологій, про що 30 років
тому не можна було й мріяти. А
завідувач кафедри СКС професор Роман Дунець звернув увагу
присутніх на те, що спеціалізовані комп’ютерні системи (нове
обладнання лабораторії) супроводжують нас всюди, починаючи
від смартфонів, завершуючи кардіостимуляторами й голівками самонаведення ракет.
Варто зазначити, що співпраця
з Siemens Healthineers — не нова.
Від 2016 року студенти-політехніки мають можливість практикувати на базі компанії й отримувати
допомогу в дипломному проектуванні. Окрім цього, фахівці фірми
долучаються до рецензування наукових робіт. 2018-го університет
отримав бажане обладнання для
модернізації лабораторної бази,
яке нині вже впровадили в навчальний процес — аспіранти кафедри,
спільно із представниками Siemens
Закінчення на 5 с. m

„ЖІНКА З ХИСТОМ АРІАДНИ“. У ПОЛІТЕХНІЦІ
ПРЕЗЕНТУВАЛИ МОНОГРАФІЮ ПРО НАТАЛІЮ КОБРИНСЬКУ
Про поєднання краси, розуму і особливої моральної
стійкості говорили 3 квітня у Львівській політехніці у
межах авторського проекту мовознавиці Ірини Фаріон
„Від книги — до мети“. Цього разу презентували
велику й унікальну монографію доктора філології
Алли Швець „Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ
Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному
і творчому вимірах“.
Представляючи гостю, Ірина
Фаріон наголосила, що Алла Швець
винесла на поверхню з глибини нашої духовності Наталю Кобринську.

— Це грандіозна за обсягом
монографія, яка з середини ХІХ
— початку ХХ століть дає нам
колосальні посили про те, якими

маємо бути ми, наші діти, внуки. Наталя Кобринська — жінка
з цінностями та ідеологією, на
яких сформувалися жінки-воїни:
Олена Степанів, Софія Галечко,
Ольга Басараб. Своїми творами
та світоглядністю Наталя Кобринська вивела у світ також Софію
Окуневську, Ольгу Кобилянську,
Лесю Українку, — зазначила Ірина Дмитрівна.
На зустріч завітав декан філологічного факультету Львівського національного універсиЗакінчення на 11 с. m
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СТУДІЇ

АВІОНІКА В ПОЛІТЕХНІЦІ — ЗЛІТНА СМУГА ДЛЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО МАЙБУТНЬОГО
Прогностично: у найближчі три-чотири роки світ
потребуватиме п'ять мільйонів пілотів, а кожен із них — двох
інженерно-технічних працівників… Україна і зокрема Львів
спроможні задовільнити вимоги часу — майже два роки тому
Львівська політехніка долучилася до підготовки фахівців
відповідного профілю — в ІТРЕ з'явилася спеціальність
„авіоніка“. Минулого тижня у межах програми стажування
студентів і аспірантів у Польщі Leopolis for future в інституті
відбулася відкрита лекція представників компанії Boeing.

Усі електронні системи, розроблені для літальних апаратів, штучних
супутників та пілотованих
засобів космонавтики,
утворюють поняття авіоніки. Переважно 80%
загальної вартості сучасних літаків становить
електронне обладнання. Воно призначене для
управління польотами на
пасажирських літаках і
зброєю — на військових.
Спеціалістів з авіоніки
готують у Дніпрі в ДНУ
ім. О. Гончара, у Києві в
Навчально-методичному
комплексі „Інститут післядипломної освіти“ КПІ ім.
І.Сікорського, у НАУ, НТУУ
КПІ, у Харкові — Національному аерокосмічному
університеті ім. М. Жуковського й ХНУПС ім. І. Кожедуба. Передумовою до
відкриття спеціальності
„авіоніка“ у Львівській політехніці стала потреба у
підготовці фахівців широкого профілю з авіаційної
техніки для західного регіону. Директор ІТРЕ Іван
Прудиус каже, що нова
спеціальність органічно
вписалася в коло тих спеціальностей, які вже є в
інституті — була достатня база знань і технічних
можливостей. Тож на
першому курсі авіоніки,
на якому викладають ос-

новні дисципліни, вчиться дев'ять студентів, а на
другому, де вже спеціальні предмети, — вісім. Налагоджуються
плідні контакти
з іншими вишами, в котрих є
така спеціалізація, триває пошук міжнародних контактів.
Юрій Романишин, завідувач
кафедри електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій, на якій і відкрито
авіоніку, втішений, що
його студенти матимуть
великі можливості для
розвитку. Зацікавлена у
співпраці з політехніками
Вища державна професійна школа в Холмі (Польща)
— в її структурі діє Інститут технічних наук і авіації.
У квітні поляки завітають
до Львова, а вже влітку готові приймати на практику
наших студентів. Відбулася зустріч і з директором
Міжнародного інституту
цивільної авіації ІКАО з
метою запровадження
високих стандартів у навчанні, щоб випускники
авіоніки Львівської політехніки змогли отримати
міжнародні сертифікати.
Для політехніків створять
лабораторії, є можливість
набувати потрібних умінь
на підприємствах Льво-

ва, зокрема на приватній фірмі „Маркет-матс“,
яку створили випускники
ІТРЕ.

| Світлина Наталі Яценко

Авіація +
електроніка

Boeing
запрошує
Сервісне представництво компанії Boeing
у Ґданську є одним із
найкращих у Східній Європі. Воно співпрацює з
Ґданською політехнікою,
чим забезпечує утримання інтелектуального
капіталу в Польщі. Тисячі
працівників творять цю
систему глобального сервісу, яка невпинно розвивається і демонструє на
аероринку значні показники зростання. Сервісні
системи, їхня оптимізація й програмування —
продукти, які продукує
польська сторона. Про
це йшлося в доповіді президента ради керівників
компанії Boeing Рафала
Степновскі. До того, як до
Польщі прийшов Boeing,

Рафал разом із батьком
мав фірму, котра володіла
оцифрованими точними
мапами Польщі.
Про те, які виклики
стоять перед компанією
і над чим вона працює,
розповів і показав у своїй презентації „Майбутнє
авіації у світі цифрових
інновацій“ програмний
інженер Boeing Матеуш
Допка. Невдовзі літаки
компанії можуть зазнати
значних змін усередині:
ймовірно, що одного з
двох пілотів у кабіні керування літаком
замінить штучний інтелект,
оснащення літака стане розумнішим — завдяки
сенсорам сидіння крісел будуть
оновлювати завчасно, полегшиться паспортний контроль, бо
в кріслах будуть
вмонтовані камери, які
скануватимуть документи пасажирів. Крім цього,
у планах компанії — максимально використовувати незалежні літальні
апарати, тож не дивно,
якщо над містами літатимуть цілі хмари дронів,
не низько і визначеними
повітряними трасами.
Це був перший візит
представників компанії
Boeing до Львівської політехніки, однак, сподіваються вони, не останній.
Бажання співпраці вилилося у запросини наших студентів проходити
практику в Польщі. Тож у
наступному навчальному
році третьокурсники авіоніки матимуть у Ґданську літню практику, щоб
згодом здобутий досвід
впроваджувати в Україні.
Наталя ЯЦЕНКО
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Healthineers, розробили низку лабораторних робіт.
За таку плідну співпрацю проректорка Наталія Чухрай, від імені
в.о. ректора Політехніки Юрія Бобала, вручила гостю подяку. Зі свого боку Роман Федоряк запевнив,
що Siemens Healthineers й надалі
співпрацюватиме із нашим універ-

ситетом. Зокрема, братиме участь
у модернізації апаратної навчальної бази й адаптації навчального
процесу до вимог роботодавця,
здійснюватиме наукову роботу зі
студентами й прийматиме їх на
практику, а також працевлаштовуватиме найкращих студентів й
випускників.
Не оминули відкриття й випускники кафедри СКС, нині —

ПОЛІТЕХНІКИ НА СТОРОЖІ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

| Світлина Анастасії Степаняк

Що два роки у Політехніці відбувається традиційна
Міжнародна конференція „Нетрадиційні і поновлювані
джерела енергії як альтернативні первинним
джерелам енергії в регіоні“. 4 квітня такий захід
Інститут енергетики і систем керування організував
уже вдесяте.

За словами голови пленарного
засідання, завідувача кафедри ТТАЕ
Михайла Семерака, з часу минулої
конференції відбулися значні зміни
в галузі енергетики, зокрема, ухвалили Енергетичну стратегію України
на період до 2035 року („Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність“), відповідно до якої
має відбутися істотна зміна енергетичної системи — заміна блоків
атомної енергетики.
— Сьогодні атомна енергетика
забезпечує 60% української енергії.
До 2050 року заплановано замінити
всі атомні станції новими реакторами, що забезпечить гнучку систему

енергопостачання. У цьому напрямі
нетрадиційні джерела енергії будуть
дуже актуальні, — наголосив голова.
Тематика конференції — доволі широка. Науковці обговорювали
питання вітроенергетики, біомаси,
сонячної та геотермальної енергій,
енергоощадливості. Також йшлося
про роль регіональної енергетики у
забезпеченні енергетичної безпеки
України, екологічні аспекти енергозбереження та інше.
— Уже понад 200 років Політехніка не стоїть осторонь важливих для
Української держави й економіки
питань, які може розв’язати наука.
У рамках цієї конференції ми ак-

спеціалісти Siemens Healthineers
— Андрій Славитяк та Святослав
Чернецький. Гості розповіли молодшим колегам про свою практику та роботу в компанії, заохотивши політехніків долучатися до
їхньої команди, а також закликали
не шукати роботи за кордоном.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)

тивно співпрацюємо з науковцями
й практиками з Польщі, Молдови,
Білорусі, Німеччини. Тематика конференції актуальна на національному рівні — це доводять присутні тут
представники влади. Енергобезпека
визначає економічну безпеку і незалежність України, — сказала у вітальному слові проректорка Наталія
Чухрай.
Серед поважних гостей, що взяли участь у конференції — керівник
представництва Польської академії
наук у Києві Генрік Собчук, начальник управління енергозбереження
ЛОДА Андрій Якубовський, народний депутат України Ігор Васюник.
Останній розповів про роль конференції в українській енергетичній
політиці:
— Започаткувавши цю конференцію у далекому 1999 році, ви заклали
основу зеленої енергетики в Україні.
Можливо, тоді ви мислили нетрадиційно, але далекоглядно і стратегічно.
Усі ці напрацювання увійшли до законів та нормативних актів України —
національної енергетичної стратегії,
„Зеленого тарифу“, ратифікації Паризької угоди і багатьох інших. 2019
року запрацювали генерувальні потужності на 861 мегават відновлюваної енергетики. Напевно, це невисокий показник для великої України,
але це вагомий доказ того, що Украї
на правильно рухається у напрямі
альтернативної енергетики.
Генрік Собчук розповів присутнім
про особливості співпраці Української та Польської академій наук і запросив наших науковців до активної
кооперації, запевнивши, що польські
колеги радо вітають такі пропозиції.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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LEOPOLIS FOR FUTURE: ВІДБІРКОВІ ЕТАПИ ЗАВЕРШЕНО
2 та 3 квітня у Львівській політехніці тривав третій,
фінальний, етап відбору львівських студентів та
аспірантів на програму стажувань Leopolis for future.
Нагадуємо: Leopolis for Future
— програма стажувань на різних
підприємствах Польщі (докладніше — ч. 9, с. 2).
Упродовж двох днів студенти та
аспіранти Львівської політехніки,
ЛНУ ім. Франка та Львівської національної академії мистецтв мали у
стінах нашого університету вирішальну співбесіду. Відбирали майбутніх учасників президент Leopolis
for Future Міхал Кобоско, головний
координатор програми Кароліна
Ервін, президент ради керівників
компанії „Боїнг“, котра прийматиме стажерів, Рафал Степовскі та
програмний інженер цієї компанії Матеуш Допка. У часі розмови
польською або англійською мовами комісія оцінювала здатність

кандидатів адаптуватися до умов
стажування та загалом до нових
умов. Гнучкість, цілеспрямованість,
вмотивованість, компетентність у
галузі — основне, на що звертали
увагу.
Серед політехніків цьогоріч на
Leopolis for Future подалося два
десятки осіб, у третьому етапі за
„місце під сонцем“ змагалося шістнадцять. За словами координаторки програми у Політехніці Наталії
Рожанківської, у підсумку до Польщі запросять 25 або 27 стажерів.
Фіксованої квоти на кожен ЗВО
немає — стипендії надаватимуть
відповідно до того, як проявили
себе апліканти.
— Співбесіда була доволі спокійна. Психологічно важко було

сидіти одній навпроти восьми людей у великій аудиторії — це трохи лякало. Загалом аудитори були
приємні, вони запитували мене про
досвід роботи, навчання, що я очікую від цієї програми, чому хочу
взяти у ній участь. Окрім цього, я
розповіла також про свої характеристики та особливості роботи. На
початку співбесіди мене спитали,
якою іноземною мовою володію і
хочу відповідати, я обрала англійську, бо польську знаю на нижчому
рівні. Складно було не говорити, а
впоратися із хвилюванням, але все
минуло спокійно, ніхто не намагався мене якось „занизити“. Свої
шанси оцінюю позитивно — я маю
добре портфоліо і досвід роботи.
Стажуватися хочу у відділі маркетингу будь-якої компанії — як
графічному дизайнеру мені дуже
цікавий такий досвід, — розповідає
студентка ЛНАМ Софія Лісовська.
Анастасія СТЕПАНЯК

СТУДЕНТАМ КАФЕДРИ МПА ПРОВЕЛИ HR-ПРАКТИКУМ
У ЛЬВІВСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ
У межах угоди про співпрацю між кафедрою
менеджменту персоналу та адміністрування Інституту
економіки та менеджменту і Львівським міським
центром зайнятості студенти під керівництвом
доцентів кафедри Лесі Струтинської та Надії
Любомудрової відвідали галузевий ярмарок вакансій,
де ознайомилися з роботою Центру.
Провідний фахівець з питань
профорієнтації відділу активної
підтримки безробітних Львівського
МЦЗ Юлія Онисько розповіла про
функції працівників Центру, спектр
послуг пошуку роботи, які надають
громадянам, підбір персоналу на
вакансії, які відкривають роботодавці.
Студенти, які обрали спеціалізацію „Управління персоналом і
економіка праці“, мали можливість
побачити, які процеси сьогодні відбуваються на ринку праці, як працюють кар’єрні радники, супроводжу-

ючи безробітних у пошуку роботи.
Майбутні менеджери з персоналу
промоніторили наявні вакансії через тачскріни, електронні банкомати пошуку вакансій, і виявили, що
найчастіше роботодавці потребують
фахівців робітничих професій, які
часто є навіть вище оплачуваними,
аніж службовці/управлінці. Наприклад, для слюсаря з ремонту автомобілів пропонують заробітну плату
від 10000 грн. щомісяця.
Зі слів Юлії Онисько дізналися,
що сучасний HR-менеджер повинен
добре знати трудове законодавство,

орієнтуватися у сучасних методиках тестування на профпридатність.
Звичайно, студенти скористалися
нагодою пройти такі тести, щоб
розуміти, в якому напрямі розвивати свої навички. Та й викладачів
кафедри МПА зацікавила методика
тестування МВКУ, що виявила їхні
головні комунікативні установки.
На питання, кого сьогодні потребують роботодавці, пані Юлія відповіла:
— Однозначно, всі хочуть якісних фахівців у своїй індустрії. Досвід роботи схвалюють. Диплом про
освітньо-кваліфікаційний рівень
обов’язково беруть до уваги, до
того ж у пріоритеті — дипломи державних вишів.
Студенти-політехніки, які хотіли
б пройти тестування, можуть зробити це безпосередньо у Львівському
МЦЗ.
Надія ЛЮБОМУДРОВА,
доцент кафедри МПА ІНЕМ
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ХТО НАВЧИВСЯ КЕРУВАТИ ЛЮДЬМИ,
Є НАЙКРАЩИМ МЕНЕДЖЕРОМ У СВІТІ
Світ динамічно змінюється. Те, що вчора
було нове, нині вже просто застаріле. Як
українській освіті готувати фахівців у такому
шаленому темпі, встигати за потребами
бізнесу й наростити свій науковий
капітал? Про це говоримо із завідувачем
кафедри менеджменту персоналу
та адміністрування ІНЕМ, доктором
економічних наук Йосифом Ситником.
— Звичайно, плекаючи майбутніх фахівців, враховуємо всі виклики
часу і в цьому дуже допомагає кафедральна наука, — говорить очільник
кафедри. — Трансформація рушійних сил конкурентоздатності підприємств нині дедалі більше зміщується
у бік набуття конкурентних переваг
під впливом інтелектуально-інноваційних чинників, основною складовою яких є інтелектуально-креативна особистість у новій економіці.
До слова, докторська дисертація
„Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств“,
яку торік захистив, є актуальна для
різних галузей діяльності в суспільній, державотворчій, гуманітарній,
економічній та управлінській площинах, зокрема для конкретної особистості. Наука йде вперед, а цикл між
ідеєю, розробкою та виходом на ринок „стискається“ до кількох місяців,
адже дуже динамічним є процес технологічного оновлення. Тому намагаємося давати студентам не лише
теоретичну підготовку, знання з економіки й управління тощо, а й якомога більше наблизити їх до практичної
діяльності. Вчимо їх бути динамічними, системно і критично мислити та
пам’ятати, що глобальна, суспільна,
економічна, особистісна інтелектуалізація всіх галузей життя людини
має вплив на процеси управління і
стосунки між людьми, на ставлення
до власності тощо.
Працюємо над розвитком світогляду наших студентів, їхніми переконаннями. Говоримо їм про реальні факти розвитку українського
суспільства, аналізуємо причини і
наслідки, щоб вони згодом вміли шукати вихід із складних ситуацій, були
вимогливі й справедливі до себе, до

власників підприємств і до органів
влади, плекали і дотримувалися
організаційної культури, були гідні
й національно свідомі, сповідували
християнські цінності.

Г

лобалізований світ пропонує
людям спільну модель поведінки. Як до цього ставитеся?
— Оскільки ми є кафедрою менеджменту персоналу та адміністрування, то намагаємося сучасні
процеси інтелектуалізації, людських
відносин, культурологічної і гуманітарної галузей вважати в управлінні
пріоритетними. У наукових розробках пропонуємо українському менеджменту будувати свою діяльність
на українських національних цінностях, світогляді й основних принципах. Не можна різні народи штучно
адаптувати до якоїсь універсальної
моделі поведінки, бо тоді розмивається ідентичність людей, вони можуть перетворитися в роботів, які
живуть лише за певною програмою.
На жаль, таку модель пропонують
і вищим закладам освіти України.
Тому кафедра намагається показати інший вектор розвитку: плекати
управлінську думку, відносини, де
стержнем є національний пріоритет,
українська культура, спосіб мислення, життя, традиції, рівноправна й
справедлива міжнародна співпраця. Так, ми згідні, що чужого треба
навчатися, але не варто цуратися й
свого.
По-друге, є проблема взаємовідносин. У своїх дослідженнях
пропонуємо підприємствам напрям
розвитку новітньої парадигми менеджменту розглядати через призму
інтегрування світоглядно-ціннісного
й особистісно-власницького взаємо-

зростання персоналу у соціально-
економічній системі. Узгоджувати
цілі підприємств із особистісними
цілями тих інтелектоносіїв, які в них
працюють. В ідеалі розробники ідей, власники і керівники
мали б бути партнерами по
бізнесу, а на виході справедливо й пропорційно ділити
прибутки.
Третій шлях, який бачимо,
— вміти формувати в організаціях творче, інтелектуальне середовище: добирати персонал
за їхньою найбільшою гармонією і
сумісністю; мотивувати справедливо
й диференційовано; скеровувати таланти й емоції персоналу в позитивне русло. Всі ці аспекти є предметом
дослідження науковців кафедри в
контексті менеджменту.

В

ашими доробками користується бізнес?
— Наше завдання — напрацювати певний теоретично-прикладний
матеріал, подати свої ідеї й способи
їх реалізування, апробувати результати на різних підприємствах. Як
демонструє досвід, керувати людьми завжди дуже важко. Вважаю, що
той, хто навчився керувати людьми,
є найкращим менеджером. Завдання
менеджменту — створити такі умови праці, щоб людям було приємно
ходити на роботу, ділитися думками
зі своїми колегами, творити. Свої
розробки пропонуємо підприємницькому середовищу, отримуємо
позитивні відгуки.
…Мій співрозмовник, показуючи
різні діаграми, рисунки, зі сумом
говорить про те, що хоч освіта і є
фундаментом того, що завтра буде
інтелектуальним продуктом, технологіями, новаціями, однак на практиці державну освіту й науку серйозно недофінансовано. Свої слова
підтверджує фактами, що свідчать,
як у цих питаннях Україна впродовж
останніх десяти років системно
втрачає науковий потенціал й наукові організації. На жаль, із країнами
Європи розвиваємося полярно: вони
— вверх, а ми — донизу, втрачаючи
свій інтелектуальний потенціал.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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ПЕРЕМОГА
ЧЕТВЕРТОКУРСНИКІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ
Іван Томищ і Дарія Левандовська взяли участь у
конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності
„Будівництво та цивільна інженерія“, що відбувся у
Харківському національному університеті будівництва
та архітектури (ХНУБА). І здобули перше місце.

На конкурс надійшло 46 студентських наукових робіт, 12 з
яких відібрано до фінального

етапу. Отож, конкуренція була висока. Підсумкові змагання відбулися
26–28 березня, у формі
студентської наукової
конференції. Працювало
декілька секцій. Як стверджує науковий керівник
студентів, доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів Сергій Була,
у секціях працювало від
3-х до 12-ти учасників.
Наші студенти долучилися до секції „Промислове
та цивільне будівництво“,
з максимальною кількістю
конкурсантів. Усі представляли свої роботи і відповідали
на прискіпливі, часом доволі гострі запитання журі, аби довести,

що вони глибоко орієнтуються у
своїй темі. Політехніки підготували спільне дослідження про стиснуті цегляні конструкції, підсилені
композитними матеріалами після
вогневого впливу. Йдеться про
підсилення конструкцій, пошкоджених унаслідок пожеж.
— Вважаю, що наші студенти перемогли завдяки тому, що
блискуче підготували не лише теоретичну частину, а й практичну.
У вітчизняному цивільному будівництві тепер починають активно
впроваджувати новітні реновації
за допомогою сучасних композитних матеріалів. Ми зі студентами
у практичній частині використали матеріали італійської торгової
марки MAPE, — розповідає науковий керівник студентів Сергій
Була.
Дипломи І ступеня переможцям вручив проректор з науково-педагогічної роботи ХНУБА, а в
Політехніці їх привітало керівництво випускової кафедри, інституту
та університету.
Ірина МАРТИН

КОНКУРС З БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЇ
НАБИРАЄ ОБЕРТІВ
Відбулася підсумкова науково-практична конференція
другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з біотехнології та біоінженерії, який
другий рік поспіль організовує кафедра технології
біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.
До участі зголосилися студенти 26 навчальних закладів України і
надійшло 64 роботи. Після рейтингового відбору до Львівської політехніки запросили авторів 43 робіт.
На конференції працювали чотири секції: промислова, харчова
і сільськогосподарська біотехнології; біомедична і фармацевтична
біотехнології та біоінженерія; молекулярна біотехнологія та біоінфор-

матика; екологічна біотехнологія та
біоенергетика.
Приємно, що серед переможців
і призерів — студенти Львівської
політехніки: Максим Корнійчук виборов перше місце, а Марія Музика
з Ольгою Прохерою та Діана Загородня з Богданом-Володимиром
Ільківим, які попарно підготували
спільні дослідження, — на третій
сходинці.

Окрім призових відзнак, учасники конкурсу отримали грамоти
в різних номінаціях: за практичну
спрямованість, за наукову спрямованість, за яскраву презентацію, за прагнення до перемоги,
креативність, майбутній стартап,
наукова надія, педантичність і
точність, за інновацію для виробництва тощо.
— Започаткувавши цей конкурс
лише торік, цьогоріч ми вже отримали значно більше робіт, адже
спеціальність, а отже, тематика
досліджень, є доволі перспективна. Тішить, що студенти цікавляться науковою роботою, прагнуть
рухатися, щось звершувати. А ми,
відповідно, вишукуємо спонсорів
заходу, — каже відповідальний се-
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кретар конкурсу, доцент кафедри
ТБСФБ Романа Петріна.
Серед спонсорів конкурсу: компанія ПрАТ „Ензим“, Сфера Сім,
ТзОВ „Юрія-Фарм“, U.S.Ukraine
Foundation, Biotech&Pharma Cluster
Lviv. Представники ПрАТ „Ензим“
вручили кільком учасникам кожної
секції сертифікати на участь у літній
школі, що відбуватиметься у стартап-школі Львівської політехніки, де
вони зможуть навчитися презентувати себе, представляти свій винахід
мовою бізнесмена.
Ірина МАРТИН

СТУДІЇ

У ДЕЯКИХ ПИТАННЯХ МИ ВИПЕРЕДЖАЄМО
ЗАКОРДОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

| Світлина Ірини Мартин

На IX Міжнародній науково-практичній конференції
„Управління в освіті“ говорили про найважливіші аспекти
управління у системі освіти різних рівнів.

На конференцію прибуло 120 учасників з-понад 20 ЗВО України, а
також закордонні гості:
професор Кінгстонського
університету Ямшід Дехмешкі та Томаш Вавржинський із Космічного
університету у Варшаві.
На скайп-зв’язку було
ще декілька учасників
заходу з Польщі, Чехії,
Угорщини, Естонії, Іспанії, Італії. Вони розповіли
про особливості роботи

їхніх освітніх установ,
про те, на чому зосереджують найбільшу увагу,
про програми обміну, які
можуть запропонувати
нашим студентам.
— Було цікаво послухати закордонних професорів, дізнатися про
сучасні тренди в освітній політиці їхніх країн.
Звісно, вивчатимемо їхній досвід, але приємно
було побачити, що є питання, в яких Львівська

політехніка випереджає
закордонні університети. Це стосується нашого
здобутку в оновленому
віртуальному середовищі, управлінні якістю
університету, адже у Політехніці вже п’ять років
діє система внутрішнього забезпечення якістю,
а також сертифікована
система управління якістю, — розповідає професор кафедри педагогіки і
соціального управління,

начальник відділу забезпечення функціонування
системи управління якістю Львівської політехніки
Ігор Колодій.
Під час конференції
працювало чотири секції, у яких обговорили
питання нової української
школи, забезпечення
якості професійно-технічної освіти, основні
параметри в українській
вищій освіті, інноваційні
технології у формальній,
неформальній, інформальній освіті.
Йшлося про підвищення кваліфікації педагогів різного рівня, формування інформаційної
культури, диференційоване навчання, вплив
інтернету, впровадження новітніх технологій,
зокрема інтерактивних,
у навчальному процесі, інноваційні підходи у
вивченні окремих дисциплін. До пленарного
засідання конференції
долучилися студенти й
аспіранти, а до секційних
— аспіранти, зокрема ті,
кого стосується спеціальність „управління нав
чальним закладом“.
Ірина МАРТИН
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НАВЧАТИСЯ БУЛО ЦІКАВО І ЗАХОПЛИВО
Нещодавно другокурсниця-магістрантка Ольга
Зубаль як найкраща студентка ІХХТ отримала від
ректора Шльонської політехніки, доктора honoris causa
Львівської політехніки професора Войцеха Зелінського
премію. Це стало приводом до зустрічі з Ольгою на
сторінках нашого тижневика.

Хімію полюбила
не відразу
Коли абітурієнт обирає
не цілком популярну для
широкого загалу спеціальність чи напрям
навчання, це мимоволі спонукає до запитання про мотивацію.
Позаяк моя співрозмовниця Ольга Зубаль цьогоріч уже
завершує навчання
на хімічній технології та інженерії
нафти і газу, то моє
запитання було
аналогічне. Студентка згадує, що
в школі спершу не
любила хімію. Зацікавилася нею в 10 класі. Відтак вирішила, що певним чином
пов’яже з хімією свій майбутній
фах.
— Я обирала між харчовими
добавками і вивченням технологій нафти та газу. Подумала, що
харчові добавки можна вивчити
додатково, а нафту і газ — значно
важче, адже там багато органічної хімії, складних процесів.
На запитання про те, яким
було навчання у Політехніці, Ольга згадує, що найскладніший —
перший курс: у програмі — багато
гуманітарних дисциплін, а це не
те, чого хотілося. Найважче було
впоратися з філософією, тому
задовільнилася трійкою за іспит.
Але коли на другому курсі у розкладі з’явилося багато хімічних
дисциплін — навчання пожвавіло.
А вже з третього курсу Ольга без
проблем почала отримувати підвищену стипендію, тимчасом на
першому витягнути на звичайну
було непросто. Отож, студентка
вчилася зі захопленням.

Думала про
виробництво,
зацікавилася
наукою
Коли на третьому
курсі, після поділу
на спеціалізації,
Ольга потрапила
на кафедру ХТНГ,
то завідувач Михайло Братичак,
знайомлячи студентів із викладачами кафедри,
розповідав, хто
який напрям досліджує і заохочував
студентів долучатися до наукової
роботи. Дівчина
вирішила спробувати теж. Почала працювати під керуванням Михайла Миколайовича. Брала участь у конкурсах, олімпіадах, студентських
конференціях. Спершу здобувала
4–5 місця, згодом — 2–3.
Наука захопила студентку.
Коли вступила до Політехніки,
мріяла після завершення навчання працювати інженером на
заводі, де багато працівників і
всі процеси треба контролювати
й нести за них відповідальність.
Тепер вирішила, що вступатиме
до аспірантури. Після неї зможе і
викладати, і на підприємстві працювати. До слова, вже спробувала себе і лаборантом на рідній
кафедрі, і хіміком-аналітиком на
„Хлібпромі“.
— Це все — хороший досвід.
На практиці навчитися можна багато, — робить висновок співрозмовниця.
У своїй дипломній роботі Ольга досліджує модифікацію бітумів. Загалом працює з різними
полімерними композиціями, які

можна використовувати як захисні покриття. У вільний час читає художню літературу, вивчає
англійську та польську мови.

Навчання за
кордоном
Торік за програмою Еразмус+
Ольга семестр навчалася у Ґданській політехніці. Система навчання там інша — інші предмети,
підходи. Скажімо, пари розпочинаються по-різному, від 7-ї години ранку, і тривають вони до 8–10ї вечора. Студенти ставляться до
навчання не так, як наші — отримуючи завдання, того ж дня його
виконують, нічого не відкладають.
За потреби переробляють по декілька разів. Польські студенти
можуть працювати лише у вихідні
або ж по обіді 2–3 години, адже
їхній графік навчання укладений
так, що часу на роботу нема. Реєструють себе на кожному занятті і нікому на думку не спаде реєструвати когось. Пари не
прогулюють, а коли пропустять
— мусять пояснити причину. А
всі пропущені роботи доводиться
надолужувати.
Заняття триває від 45 хв. і до
трьох годин — залежно від структури, потреби (викладачі завчасу
це погоджують при укладанні
графіка), зважаючи на обсяг матеріалу, який треба вичитати. На
лабораторну виділяють більше
часу. Лекції відбуваються у формі
діалогу, а не монологу викладача.
У навчальній програмі є дисципліни, яких у нас не вивчають,
скажімо, мікроскопи в навколишньому середовищі. Для Ольги цей
предмет був дуже доречний і цікавий, пов’язаний зі збереженням
довкілля. Отож, нові знання, здобуті у польському університеті, у
роботі знадобляться. Та й навчання за кордоном змусило дівчину
подорослішати, навчитися самій
розв’язувати свої проблеми.
Премію від Шльонської політехніки Ольга Зубаль використає
на подорож. Ймовірно, що вирушить до Італії або Іспанії. Її вона
здійснить після захисту дипломної роботи.
Ірина МАРТИН
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„ЖІНКА З ХИСТОМ АРІАДНИ“. У ПОЛІТЕХНІЦІ
ПРЕЗЕНТУВАЛИ МОНОГРАФІЮ ПРО
НАТАЛІЮ КОБРИНСЬКУ
m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлини Наталії Павлишин

тету ім. Івана Франка Святослав
Пилипчук. Коментуючи працю
Алли Швець, він підкреслив, що
ця монографія за масштабом
дорівнює трьом. Алла Швець
об’єднала становлення
та формування Наталії
Кобринської як людини,
громадянки, письменниці. Друга частина монографії про те, як жила і
творила Наталія Кобринська. І третя частина —
огляд творчості Кобринської.
Під час презентації
монографії Алла Швець
зауважила, що у своїй
праці передусім намагалася зрозуміти Наталію
Кобринську, її складний
духовний психоуклад,
творчу еволюцію.
— Тривалий час навіть не було відомо точної дати народження
Наталії Кобринської…
На її могилі — дві надгробні дошки з різними роками народження —
1851 і 1855. В одному з архівів
віднайшла фотографію Наталії
Кобринської, де на звороті написано, що вона уроджена 1851
року, і ніколи — 1855 року, як
зазначено у її біографіях. Думаю, що Наталія Кобринська так
по-жіночому хотіла собі зменшити роки, — підкреслила Алла
Швець.
Розповідаючи про героїню своєї монографії, науковиця виокремила окремі події, які
мали серйозний вплив на життя
Кобринської.
Кожна нова прочитана книга
здійснювала певний світоглядний
переворот Наталії Кобринської.
Вона писала: „одними думками
жила я вдома, іншими думками
жила я з людьми“. Також вагомий
вплив на неї мали зустрічі зі знаковими особистостями.
Переламною для неї стала
смерть чоловіка в 1882 році. Він

завжди підтримував Кобринську
у її громадській діяльності, був
переконаний: „в Галичині добрих
ґаздинь багато, а тружениць духу
мало“. Його відхід певною мірою
зламав цю жінку. Вона обтяла
свої пишні коси і склала їх у тру-

ну чоловіка. До кінця життя залишилася йому вірною.
Після цієї трагедії Наталія Кобринська повернулася до батьківського дому. Батько перевіз
її до Відня, щоб вона могла морально відпочити від своєї втрати. Там фактично розпочинається новий етап у її житті — етап
творчості.
Взаємини письменниці з радикальною партією були особливо продуктивними та дозволили
їй мати свою репрезентативну
трибуну у галицькій періодиці.
Стала співавторкою альманаху „Перший Вінок“, який заклав
основи розвитку жіночих часописів.
Та вже наприкінці 1890-х років почало наростати непорозуміння між Кобринською та її
поколінням. Тоді вона писала:
„вже ніколи не зможу злятися в
одно з моєю суспільностею… З’їли мене літерати, критики та й
молоде покоління“. Тоді Кобрин-

ська приїжджає до Болехова, де
усамітнюється у домі батьків.
Найбільше ця мужня жінка боялася старости, недуги і смерти.
— Її важливою жіночою проблемою було нереалізоване материнство. Вона свідомо зреклася можливості бути
матір’ю на користь громадянської самопосвяти. І ця
туга за материнством переслідувала її все життя.
У своїх епістолярних роздумах Кобринська пише,
що кожна друга жінка має
бути матір’ю, — підкреслила авторка монографії.
Ще одним переламним
моментом для Кобринської став досвід війни:
Її, за доносом австрійського коменданта, звинуватили у шпигунстві на
користь російської армії.
Якби не зусилля адвоката, відомого українського
письменника Андрія Чайковського, письменниця
опинилася б у одному з
австрійських концтаборів. Водночас війна дала їй надію на зміни у суспільному житті, на певні
зрушення у національному житті
держави. Часто в її домі гостювали січові стрільці, вечорами
вона ходила з іншими жінками до
народного дому, своїми руками
виготовляла перев’язувальний
матеріал для фронту.
— Кобринська хотіла свій інтелектуальний архів заповісти Науковому товариству імені Тараса
Шевченка. Та, повертаючись зі
Львова, захворіла на тиф. Ніхто
так і не зміг забрати її останні роботи. Після цього відбулася брутальна розправа з її спадщиною,
яка з метою знезараження була
спалена, — наголосила Алла
Швець.
Традиційно зустріч завершилася врученням гості символу
влади над часом — пісочного
годинника.
Наталія ПАВЛИШИН
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ВІТАЛЬНЯ

СІМДЕСЯТ ОДИН РІК
			
ІЗ ЛЬВІВСЬКОЮ
						 ПОЛІТЕХНІКОЮ
Сьогодні, 11 квітня, доктор технічних наук, професор
кафедри хімічної інженерії Євген Семенишин святкує
своє 90-ліття. Понад половину життя ювіляр присвятив
нашому університету.
Народився майбу т н і й
професор
1929 року в селі Цебрів
Тернопільської області
у сім’ї, де було семеро
дітей. Змалку був привчений до праці: у дитячі роки пастухував, у
п’ятнадцять почав працювати на залізничній
станції списувачем вагонів. Середню освіту
наш герой здобував у
сільській школі, тернопільській гімназії,
Львівському фінансово-кредитному технікумі та середній школі
Львова.
1948 року Євген
Михайлович вступив
до Львівського політехнічного інституту на
хіміко-технологічний
факультет, і з цього моменту став нерозлучним із Львівською політехнікою. Спеціальність „механік хімічної
промисловості“ студент з відзнакою опанував 1953-го і одразу
ж залишився працювати у рідному виші.
Спочатку був старшим
лаборантом кафедри
процесів та апаратів силікатних виробництв, а вже від 1955
року — асистентом
різних кафедр інституту, де читав навчальні курси. Упродовж
1962–1965 рр. Євген
Семенишин навчався в
аспірантурі, а 1967-го
успішно захистив кан-

дидатську дисертацію
на тему: „Кінетика вилучення твердої речовини з шару пористих
тіл“. Опісля два роки
працював старшим
викладачем кафедри
процесів та апаратів
хімічних виробництв,
наступних вісім — уже
доцентом кафедри
процесів та апаратів
хімічної технології.
Від 1987 року й донині Євген Михайлович є
професором кафедри
хімічної інженерії ІХХТ,
де активно займається
науково-методичною
діяльністю, бере участь
у роботі вчених рад
із захисту кандидатських та докторських
дисертацій, здійснює
виховну роботу серед
студентів, на високому професійному рівні
читає лекції, веде семінарські і лабораторні
заняття.

Наукова діяльність
— ще одна важлива
віха життя Євгена Семенишина. Він був керівником важливих для
народного господарства тем, пов’язаних з
одержанням полімерної сірки, яку активно
використовують у ґумовій промисловості.
На основі здійснених
досліджень спроектували і побудували
д о с л і д н и ц ь ко - п р о мисловий завод із виробництва полімерної
сірки. Окрім цього, пан
Семенишин розробляв
методи очистки озокериту від домішок,
студіював низку інших
важливих тем. 1983-го
захистив докторську
дисертацію на тему
„Кінетика екстрагування твердої фази з
пористих структур“,
а за рік отримав ступінь доктора технічних
наук.
У науковому доробку ювіляра — близько
трьох сотень статей
та тез доповідей, 17
авторських свідоцтв,
8 патентів України,
два десятки методичних розробок, з
яких — один конспект
лекцій і три навчальні
посібники. Зокрема
— „Енерготехнологія
хіміко-технологічних
процесів“ (спільно з
професором Мирославом Мальованим), який

МОН України рекомендувало для студентів
закладів вищої освіти.
За свою науково-професійну діяльність Євген Семенишин має
чимало нагород — медалі, нагрудний знак,
почесні грамоти. Досягти значних кар’єрних висот допомогли
працьовитість, розум,
організаторські здібності, відповідальність
та принциповість, поєднані із добротою,
справедливістю та
чуйним ставленням до
людей. Під його керівництвом захищено 16
кандидатських дисертацій.
Ювіляр
володіє
власним секретом
довголіття: у свої
дев’яносто чоловік не
забуває про щоденну
ранкову зарядку, часто ходить пішки. Євген Михайлович веде
дуже рухливий спосіб життя, обожнює
оперне мистецтво та
симфонічну музику,
особливо — симфонії Бетховена, які знає
майже напам’ять, не
цурається будь-якої фізичної роботи. Ювіляр
— дбайливий сім’янин,
має велику родину,
яка його дуже любить
і завжди підтримує:
дружину, трьох дітей,
двоє з яких, як і батько,
— науковці-хіміки, чотирьох онуків і навіть
двох правнуків.
Усі сердечно вітають ювіляра і бажають
йому щасливого довголіття!
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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СТУДЕНТСТВО МОГО ПОКОЛІННЯ
Ми були спраглі
правдивого слова
Просвітництво вишукувало всі
можливі форми, щоб донести до
читача правдиве слово. Так, Василь Яременко в передмові до
вибраних творів Григорія Сковороди із серії „Шкільна бібліотека“
нагадував про „Подорож Павла
Алепського з Ляхів через Русь до
Московії“, а книга Леся Танюка —
про артиста школи Леся Курбаса
Мар’яна Крушельницького.
Від українців із Пряшівщини
(Словаччина) надходили журнали „Дукля“ та „Дружно вперед“,
зокрема із цікавими статтями
Юрія Бачі, газети „Нове життя“
(Словаччина), „Наше слово“ та
„Український календар“ з Польщі, цікаве дослідження Ярослава
Івашкевича „Ночі українські, або
Життя генія“ про Тараса Шевченка (Ярослав Івашкевич — родич
видатного композитора Кароля
Шимановського, обидва значну
частину свого життя провели в
Україні, в якій народилися).
Ми читали Михайла Брайчевського „Приєднання чи возз’єднання?“ та його „Походження
Руси“, відгук Івана Дзюби на висловлювання „некоєго пісатєля
Аксьонова“ про київський музей
Шевченка („Да, здание чудесное,
здесь мог бы быть университет
или больница“), про осквернення
пам’ятника Т. Шевченку в Києві та
спалення україніки в київській бібліотеці ім. В. Вернадського, статтю Євгена Сверстюка про суд над
її палієм Погружальським, витяги
зі „Щоденників“ Олеся Гончара.
Значний суспільний резонанс
мали повісті Івана Білика „Меч
Арея“, Олеся Бердника „Зоряний
корсар“, Бориса Антоненка-Давидовича „За ширмою“, Олеся Лупія
„Грань“, Івана Чендея „Березневий сніг“, Романа Андріяшика
„Полтва“; твори зі серії „Романи
та повісті“, де було опубліковано
„Собор“ Олеся Гончара, поезії
Івана Гнатюка; журнал „Вітчизна“. Зокрема 1966 року (№12) в
ньому було надруковано новелу „Гординя“ Ярослава Ступака,
Початок у ч. 11

де згадувалися події повоєнного
часу в Карпатах і появи в гірському селі „кірзаків“ — терміну достатньо прозорого та зрозумілого
для місцевої людності, проте не
одразу зауваженого цензурою,
що згодом обернулося відрахуванням автора з університету та
забороною дальшого друкування
його творів, приготовану до друку
збірку його новел із позитивною
рецензією на неї було „розсипано“. Збірник статей Станіслава
Людкевича, який впорядкувала
п. Зеновія Штундер, вилучили з
книгарні музичної літератури, а її
звільнили з роботи.
Книги Євгена Гуцала, Теодора
Микитина, Юрія Мушкетика, Володимира Малика на історичну
тематику, Віктора Петрова „Етногенез слов’ян“, Івана Шаповала „В
пошуках скарбів“ (чи не вперше в
цензорській практиці книгу не
було повністю „посічено“ — вона
з’явилася після конфіскації із підміненими сторінками) пробуджували цікавість до минулого й спонукали задуматися про майбутнє;
статті Антоненка-Давидовича та
Григорія Нудьги, сатиричні твори
Вільяма Лігостова („Катастрофа в
раю“ — журнал „Дніпро“, „Подорож до Ельдорадо“), Олега Чорногуза („Аристократ“ з Вапнярки“ та
„Претенденти на папаху“) додавали життєвого оптимізму.
Згадуються резонансні вистави львівського театру ім. Марії
Заньковецької „Сестри Pічинські“
(сценарій Богдана Михайловича
Антківа за романом Ірини Вільде),
„Маклена Граса“ Миколи Куліша та заборонена напередодні
прем’єри його ж п’єса „Отак загинув Гуска“ (режисер Лесь Tанюк);
виставки на історичну тематику
Андрія Антонюка з Миколаєва
(обласного), Миколи Пимоненка
та Миколи Кристопчука з коментарем у книзі відгуків: „Pисовать
— рисуйте, но в историю не лезьте — не ваше это дело“, макетів
скульптур Теодозії Бриж („Мавка“)
та Петра Кулика („Іван Підкова“) у
Львівському відділенні Спілки художників України; оригінальних
аплікацій трускавецького художника Михайла Біласа та франкіани
Євгена Безніска, малярства по-

дружжя Маргіт та Романа Сельських у Картинній галереї, творів
художника-самоука Никифора з
Криниці (Дровняка), якого вперше відкрив для громадськості в
міжвоєнний час Роман Турин,
Ярослави Музики та Галини Захарясевич-Липи, Осипа Сорохтея,
Катерини Білокур, Марії Примаченко та Ганни Шостак-Собачко,
Івана Остафійчука; інформативні
та патріотично насичені екскурсії
Богдана Гориня в Музеї українського мистецтва.
Помітними подіями стали видання „Кобзаря“ в оформленні
Софії Караффи-Корбут (приготованого для виставки Експо в
Монреалі, Канада), „Енеїди“ з
ілюстраціями Анатолія Базилевича, творчість Георгія та Сергія
Якутовичів, фільми „Тіні забутих
предків“ (режисер Сергій Параджанов, оператор Юрій Іллєнко,
одна із перших нагород „Південний Хрест“, Аргентина, 1965 рік),
„Криниця для спраглих“ (сценарій Івана Драча, режисер Юрій
Іллєнко), „Ніч на Івана Купала“
(режисер Юрій Іллєнко), „Камінний хрест“ (режисер Леонід Осика), „Вавілон ХХ“ і „Білий птах з
чорною ознакою“ (режисер Іван
Миколайчук).
Ми зачитувалися творами молодих поетів Ігоря Калинця та Ірини Стасів-Калинець, Грицька Чубая, учасників згодом репресованого неформального молодіжного
угрупування „Скриня“ (Гриць Чубай, Олег Лишега, Віктор Неборак,
Микола Рябчук, Роман Кісь, Віктор
Морозов, Орест Яворський) та
однойменного альманаху (1971).
Пригадується цікава презентація збірки Ігоря Калинця „Вогонь
Купала“ у Львівському відділенні
Спілки письменників (1966). За тодішнім визначенням Володимира
Яворівського: серед малоформатного збірника творів молодих
авторів видавництва „Молодь“ це
була чи не єдина жива збірка.
Орест ІВАХІВ,
завідувач кафедри
приладів точної механіки ІКТА,
доктор технічних наук,
професор
Далі буде
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ВЕСНЯНЕ ЧТИВО
Шановний читачу, дозволь представити тобі три
короткі твори, виконані в різних жанрах. Усі вони
присвячені виступам збірних команд інститутів у
межах молодіжного фестивалю „Весна Політехніки“.

Komsi komsa

| Світлини Микити Гаврилюка

Темним весняним вечором по
дорозі йшли двоє. Перший був
одягнутий офіційно. Він йшов, уткнувши носа у високий комір свого
пальта й засунувши руки глибоко
у кишені. На другому була легка
куртка, сумка з фотоапаратом
звисала з його плеча.
— І як тобі? — поцікавився другий.
— Та дурня якась, — відповів
перший. — Що мені про це писати? Який репортаж?
— А у чому проблема?
— Проблема в тому, що двадцять п’ять хвилин психоделічної
музики на початку можна описати
двома реченнями: „Світло згасло
— і заграла психоделічна музика.
Вона грала двадцять п’ять хвилин
(а це половина всього виступу!)“.

— А ти очі заплющував? — все
питав другий.
— Ні.
— А треба було. Вони ж перед
початком про це сказали. Ну,
коли пояснювали, що таке трансцендентальна медитація.
— І це ще: „Трансцендентальна медитація“… це ж ще додуматись треба, щоб так виставу назвати, — бурчав у комір перший.
— А по-моєму класно. Принаймні нестандартно. По-артхаусному якось.
— Як?
— По-артхаусному. Тобі ж
учасниця виступу після концерту сама казала, що вони надихалися творчістю Девіда Лінча, що
вистава належить до авангарду.
Перший лише підняв брову.
— Ну ти скажи ще, що Лінча
не дивився! — здивувався другий.
— Та дивився, звичайно. Але ж
хто його зараз знає… — з якимось
сумом мовив перший.
— Хоч із тим, що пісні були добрі, погодься.
— Та добрі…
— Як вона витягувала того
„Фантома опери“, га? А хор тобі
як? І, між нами, там ще одна добре співала… тільки світлом вони
даремно засвітили.

— Та-а-к! Зі світлом кепсько
вийшло. А співали справді красиво… і танцювали красиво. Одне
тільки питання: навіщо?
— Ну знову ти із цим своїм питанням. Тут його ставити не треба
взагалі, — другий підняв догори
пальця. — Не наративний метод
оповідання, — театрально виголосив він.
Перший подивився на співрозмовника і похитав головою.
— І все-таки, що мені писати?
— запитав він.
— Напиши, що людям дуже
сподобався виступ команди ІГСН
й ІЕСК.
— Дуже сподобався? Та ніхто
ж нічого не зрозумів…
— Але ж вітали у кінці стоячи,
оплесками.
— Ну, тоді скоріш так: „Виступ
ІГСН+ІЕСК зала сприйняла на
рівні десь між суцільним неприйняттям і повним захопленням“, —
сказав перший і всміхнувся.
Далі двоє все простували по
дорозі темним весняним вечором… Про виступ вони вже не
розмовляли.

Пінопластовий
аероплан
Історична замітка.
Аероплан — літальний апарат, важчий за повітря, для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил.
Аероплан будували місяць.
Перший тиждень пішов на те,
щоб придумати „скелет“ і прописати основні положення. Другий було витрачено на конструювання самого літального засобу.
Третього тижня інженери продумували деталі та нюанси, що
могли б вплинути на кінцевий
результат. Четвертого конструктори займалися найважливішим
— відпочивали.
Матеріалами для літального
засобу стали пінопласт, папір,
скріпки. Презентація мала відбутися 4.03.2019 о 19.00. Аероплан
завчасно принесли до актової
зали й почали репетицію.
Сценарій був готовий уже
давно, але саме за кілька годин
до вистави керівництво внесло
правки. „Аероплан“ розклеївся…
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Історична замітка.
„Аероплан“ — вистава у межах виступу команди ІАРХ+ІППТ
на фестивалі „Весна Політехніки-2019“.
Щоб „крилатий виступ“ зміг
злетіти у повітря, команда спеціалістів на чолі з головним редактором вдалася до крайніх заходів
— імпровізації та мозкового штурму. За дві години п’яти повторень
кожної сцени та нецензурних слів,
за кількістю близьких до сто, „Аероплан“ було полагоджено.
Зневіра — підступне почуття.
Але саме воно з’являлося в того,
хто мав щастя спостерігати ту генеральну репетицію. Здавалося,
що виставу поховано. Вона нагадувала декорацію аероплану —
склеєна з жартів, абсурду, танців
і пісень, вона просто не могла
викликати до себе серйозного
ставлення.
Але діватися вже було нікуди.
Зі запізненням майже на півтори
години о 20.30 завіса відкрилася.
Вистава розпочалася. Спочатку
все було гладенько, допоки десь
посередині спектаклю голред не
почав рвати на собі волосся — актори по черзі забувають слова…
Ви, мій читачу, можете подумати, що вистава провалилася.
Але ні, її врятував дивний збіг обставин: серед двох акторів слова
забував лише один, другий же
витягував усю ситуацію імпровізацією.
Врешті-решт, невибаглива
публіка не знайшла огріхів у по-

становці й наприкінці аплодувала
стоячи. „Аероплан“ полетів!

Обережно, діти!
Четвертого квітня я завітав на
виставу команди ІКНІ+ІІМТ. Одразу хочеться підкреслити: це саме
вистава, адже у центрі виступу —
історія. Але якої якості? Спробую
відповісти.
Насамперед — про позитивні
штрихи. Їх було декілька, але вони
були. По-перше, це гра запрошеного гостя — актора театру. Вона
була професійною, хоч гість був на
сцені не довше п’яти хвилин. Ну,
а по-друге, хотілося б зазначити,
що ця команда розпочала свій виступ на півгодини раніше за двох
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своїх попередніх колег. Тобто цього разу запізнилися лише на годину.
Тепер перейдемо до мінусів. Сподіваюся, мене пробачать
представники команди.
Перше і найголовніше — діти.
Назва рецензії є застереженням,
але вона застерігає не гіпотетичного глядача, а саме дітей. Юний
читачу, пам’ятай: не у всіх виставах ти можеш взяти участь. Та
діти тут і не мають жодної функції у сюжеті. Вони потрібні лише,
щоби на початку вистави похитати
докірливо головами, мовляв, усе
погано. По-друге, вони з’являться лише наприкінці, щоб трохи
постояти на сцені.
Друга моя претензія до команди — сюжет у цілому. Якщо
коротко, казки поламалися, а герою, казковому інженеру, потрібно їх полагодити. Але яким чином
усе це задемонстровано! Наведу
лише один приклад. У казці про
Вінні Пуха ведмедик замість шукати меду — полює на зайців. Там
є сцена, де він буквально на сцені
поїдає свою жертву. Щоб полагодити казку, інженер показує Кролика. Як тільки Вінні помічає свого
колишнього друга, то доганяє його
зі словами: „Як ти тут з’явився
взагалі? Я ж тебе тільки-но з’їв!“.
Чи вирішує це конфлікт? Чи лагодить казку? Ні.
Після трьох таких міні-історій
пропонують висновок у дусі: „Та
чи взагалі має значення — полагодили ми казки чи ні? Давайте жити
дружно!“. Відтак команда влаштовує інтерактив з глядачами, під час
якого будують „стіну добра“.
Таким чином маємо потенційно непогану задумку, одного професійного актора й добру спробу
інтерактиву. Але усе це перекреслює жахливий сценарій та купа
вульгарних жартів на кшталт Пуха-канібала або козаків, що стали
на підбори й пішли „у Європу“ (не
вистачає лише змінити її на „Кляту
Гєйропу“). І все це за участю дітей!
Мої претензії були б не суттєві,
якщо вистава виявилася б цікавою
та смішною. Але з цим завданням
вона просто не впоралася. На
жаль…
Микита ГАВРИЛЮК,
студент 1 курсу ІНПП
Далі буде
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СТУДЕНТИ ТРЬОХ ІНСТИТУТІВ
ЗУСТРІЛИСЯ З ВОЯКАМИ-ГЕРОЯМИ
У Науково-технічній бібліотеці Львівської політехніки 4
квітня відбулася фотовиставка талановитого фотографа
Михайла Михайловського, присвячена бійцям 46-го
окремого батальйону спеціального призначення
„Донбас-Україна“.

| Світлини Анастасії Задорожної

Кафедра СКІД Інституту гуманітарних і соціальних наук та працівники бібліотеки активно долучилися до
організування виставки. Серед гостей
заходу були: проректор Олег Давидчак, студенти Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної
техніки, а також Інституту економіки
та менеджменту.
У межах представлення світлин
відбулась прем’єра фільму режисера
Юрія Величка „Позивний „Фотограф“.
З екрану присутні змогли почути живі
голоси тих, хто оберігає нас, завдяки
кому можемо щодня йти на роботу,
вчитися, відпочивати, займатися свої
ми справами… Побачили на фронті
тендітних, на перший погляд, дівчат,

які обрали свій шлях і мужньо обороняють нашу країну.
Про історію батальйону, про потреби задля збереження життя розповідав директор фонду „Донбас-Україна“ Дмитро Кичук. Він наголосив, що
потрібно захистити не народ, а націю.
— Я 6 років прожив в Іспанії і жодного разу не чув, щоб іспанці називали себе народом світу, вони завжди
стверджували, що вони — іспанці,
пишаються своєю національністю.
Те саме й у інших країнах. Лише не в
Україні…
Про історію свого волонтерства,
яке триває вже п’ять років, розповіла
Людмила Львівська. Під час зустрічі
вона передала Дмитрові Кичуку гроші „на патрони, щоб знищити нелюда,
який убив маму двох дітей, бійця Яну
Червону“.
Вражає й історія про допомогу
пораненим бійцям батальйону, яку
розповів син Олексія Кулика — Павло
(боєць батальйону і талановитий художник). Батько Павла приніс зі собою
блакитно-жовтий стяг із передової зі
слідами від куль. Олексій розповів,
що гроші, виручені з усіх виставок,
син жертвує на лікування пораненим
бійцям.
На зустрічі був також герой, боєць
із позивним „Іспанець“ Роман Максимець.
Анастасія ЗАДОРОЖНА,
студентка 2 курсу ІНПП

НАШ КАЛЕНДАР
11 квітня — Міжнародний день
визволення в’язнів із фашистських концтаборів.
12 квітня — День авіації та космонавтики.

Пам’ятні дати
12.04.1954 — помер Олесь Донченко, український письменник.
14.04.1629 — народився Ганс
Крістіан Гюйґенс, нідерландський фізик, математик і астроном. Винайшов маятниковий годинник, відкрив кільце планети
Сатурн.
14.04.1768 — в Україні пiд проводом Максима Залiзняка та Івана
Гонти почалося найбільше повстання проти польського панування.
14.04.1841 — народилася Христина Алчевська, український педагог-просвітитель.
14.04.1887 — народився Іван Кавалерідзе, український скульптор,
кінорежисер і драматург.
14.04.1910 — помер Михайло Врубель, російський художник, автор ікон і розписів Кирилівської
церкви в Києві, ескізів для розписів Володимирського собору.
15.04.1452 — народився Леонардо
да Вінчі, італійський маляр, архітектор, скульптор, винахідник та
філософ.
15.04.1844 — народився Теофiл
Копистинський, український живописець.
15.04.1893 — помер Іван Манжура,
український поет i етнограф.
15.04.1912 — у Північній Атлантиці
зіткнувся з айсбергом і затонув
„Титанік“.
15.04.1918 — помер Iван Нечуй-Левицький, український письменник.
15.04.1968 — помер Борис Лятошинський, український композитор.
16.04.1848 — скасування панщини
в Габсбурзькій імперії, до складу
якої входила тоді Галичина.
16.04.1956 — помер Петро Карманський, український поет-модернiст, перекладач „Божественної комедії“ Данте.
17.04.1873 — помер Семен Гулак-Артемовський, український
композитор i оперний співак.
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АНГЕЛИ ДОВКОЛА НАС
І ПЕРЕД НАМИ
Дитяче звернення у молитві до Ангела-охоронця з
часом трансформується у щось більше — скажімо,
у бажання втілити цього невидимого вартового
наших душ на полотні. Чи у склі, у кераміці, інших
матеріалах, котрими володіє мистець. Виставка
„Ангел-о-творення“, яка відкрита в Національному
музеї у Львові ім. А. Шептицького на пр. Свободи, 20
до 5 травня, об’єднує тих рукотворних ангелів, що
постали у сорока живописних і скульптурних роботах
семи львівських авторів.

| Світлина Наталі Яценко

Виставковий проект
пропонує нам різноманіття жанрової та стилістичної
інтерпретації — живопис на
полотні, склі, металопластика — одного давнього й
близького нам символу. Ангел у традиційному розумінні як посередник між Богом і
людиною зазнає смислової й
виражальної видозміни. Але
він у всіх митців залишається
добрим, таким знаком-оберегом, без якого наше життя
втратило б повноту.
Мистецтвознавиця Наталія
Космолінська, супроводжуючи
проект, відразу відчула його потенціал: від часу репрезентації торік у Мистецькій галереї Гері Боумена він розвинувся і розширився
в авторському й жанровому планах. Тому новий і більший експозиційний простір є для нього дуже
доречний. Хтось із митців, зауважує Космолінська, звертається до
сакральної тематики періодично, а
хтось працює з нею постійно. Вона
вважає, що виразно інтимна тема
ангелів дає поле для різних смислових і художніх трактувань, резонує з глядачем.
— Ця виставка свідчить про те,
що люди хочуть, аби світло проникало всюди. Вона дуже різновекторна: має натяк на ікону, на авангардну традицію (промовиста не
тільки форма, промовистий і колір),
містить теплий український дотеп.
Раніше неписьменні парафіяни
відчитували Святе Письмо в іконах, так і ця виставка для тих, хто
вже втомився від наративу, — каже
мистецтвознавець Богдан Мисюга.

А також згадує, як студенти під час
побиття 30 листопада 2013 року
на Євромайдані інтуїтивно бігли
до ангелів, які були намальовані
на стінах храму Михаїла в Києві.
Тобто навіть той, хто не практикує щоденну молитву, у критичні
хвилини шукає захисту в небесних
охоронців.
Учасниця „Ангел-о-творення“
Оксана Романів-Тріска, дослідниця
іконопису на склі та мистецтва хатньої ікони, розповіла, що виставка
відбувається з ініціативи Національного музею. Тільки за задумом
її відкриття мало припасти на грудень минулого року. З передріздвяністю не склалося і експозицію
перенесли на цей тривожний, передвиборчий час, коли, можливо,
нам якраз бракує ангелів, їхньої
опіки й скерування. Оскільки на
виставці представлені різні за характером творчого вираження автори — Оксана Андрущенко, Лілія
Баб’як, Мирослав Дедишин, Ігор
Іванів, Володимир Луцик, Петро
Старух, то кожен її відвідувач знайде для себе свого Ангела.
Наталя ЯЦЕНКО

КУЛЬТУРА
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Завершилася робота над дебютним короткометражним
фільмом Соломії Томащук „Іди
по воді“. Виробництво драми
здійснила кінокомпанія Pronto
Film за стовідсоткової підтримки
Держкіно — вона стала одним із
переможців його 10-го конкурсного відбору. В основі сценарію
картини лежать мотиви оповідання Валер’яна Підмогильного
„В епідемічному бараці“. Головна ідея стрічки — показати
віру людини у різних її проявах.
Зйомки проходили в Києві та на
Київському водосховищі.
Уряд ухвалив постанову „Про
Міжнародний конкурс балету ім. Сержа Лифаря“, який
розроблено за ініціативою
Міністерства культури України. Конкурс молодих артистів
балету і хореографів уже організовували в Україні, та через
напружену ситуацію в країні й
відсутність належного фінансування його було припинено.
Тепер конкурс відбуватиметься
раз на два роки, що сприятиме
розвитку та популяризації національної культури, підтримці
талановитої творчої молоді,
розширенню міжнародних культурних зв’язків.
Від середини минулого тижня
до вихідних проходив Фестиваль американського кіно
„Незалежність“. У програмі
показів, які відбувалися в кінотеатрі „Коперник“, було шість
потужних документальних стрічок від American Showcase з захопливими історіями про успіх,
боротьбу, смерть та незвичні
рішення. Фільми транслювали
мовою оригіналу з українськими
субтитрами, вхід на них був безкоштовний. Хто не встиг нічого
побачити, має шанс переглянути
20 квітня вітчизняний кіноальманах „Українська нова хвиля:
красиві двадцятилітні“.
Серед художників-склярів, студентів і випускників ЛНАМу
визначили переможця премії
Андрія Бокотея. Першу премію
отримав четвертокурсник Руслан Лучко за філософську роботу „Суб'єктивні тіла“, виконану в
техніці гутного скла. За першість
змагалося 17 авторів. Їхні роботи
можна побачити на виставці, яка
триває у Музеї скла.
За матеріалами інформагенцій
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ
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„ПОТРІБНО ПОСТАВИТИ СОБІ МЕТУ, СКЛАСТИ
ПЛАН І ДОТРИМУВАТИСЯ ЙОГО“
Роман Грушка виконав норматив майстра спорту ще два
роки тому на Чемпіонаті України з гирьового спорту серед
студентів. Та оскільки змагання були невідповідного рангу
— бракувало допінг-контролю, це почесне спортивне звання
йому надали торік. Про свою спортивну кар’єру, яку будує
паралельно з навчанням на першому курсі магістратури ІБІД,
він розповів під час зустрічі в редакції.
матив кандидата в майстри спорту, піднявши
гирі 73 рази. Займався
без тренера у спортзалі гуртожитку, в якому
жив, через день, техніку
показав брат. Однак гирі
24 кг — для аматорів,
професіонали працюють
з гирями по 32 кг. Але
щоби починати навіть із
24 кг, потрібно мати добру фізичну форму — ми
ходили з братом у тренажерну залу. Професійно
гирьовим спортом почав
займатися, коли вступив
до Політехніки.

У
— До занять гирьовим
спортом я серйозно займався футболом, допоки не зламав ногу. Вступивши до будівельного
коледжу, грав і у футбол,
і у баскетбол, та згодом
вирішив, як брат, спробувати себе в гирьовому
спорті. За місяць занять
„з нуля“ (лівою рукою
жодного разу гирі не піднімав) я виборов на змаганнях перше місце. Сам
склав собі план: піднімання тричі по декілька підходів гирі 24 кг, наступного тренування — три
підходи по п’ять разів, на
останньому — два підходи по тридцять разів. На
змаганнях вдалося підняти гирі по довгому циклу
54 рази за нормативний
час 10 хвилин, а вже на
наступних виконав нор-

Політехніці Ви виділялися серед студентів-гирьовиків чи
були рівні їм?
— Я виділявся в доброму значенні. На першому
ж занятті спитав, чи можу
тренуватися в гуртожитку,
щоб не витрачати час на
дорогу до Стрийського
парку. Тренер погодився.
Проте це не дало доброго результату й згодом я
розпочав тренування з
командою. Мене навчили
правильної техніки, і я доволі швидко побачив результативність цього. Рекомендую всім тренуватися лише з кимось, тому що
конкуренція є стимулом
усім викладатися вповні.
Коли ж займаєшся сам, ти
здатен себе жаліти.

Щ

о Вам особисто дав
тренер, чого самі
собі не спроможні були
дати?

— У гирьовому спорті дуже важлива техніка
піднімання гирі. Тренер
показав мені в ній багато нюансів, на які я раніше не зважав. Згодом я
вдосконалив її та підлаштував під себе, став розвивати силу й витривалість. Від січня 2016 року
ми почали готуватися
до всеукраїнських змагань у Києві. У березні
на обласних змаганнях
я вже взяв перше місце,
піднявши 32-кілограмові
гирі 58 разів (на початку тренувань я піднімав
їх лише десять разів). За
два тижні я піднімав їх 62
рази. Тоді я скидав вагу,
щоби потрапити в нижчу вагову категорію, що
було недобрим рішенням — останню добу не
їв і не пив, тож у перший
день змагань не виборов
призового місця, лише на
другий день, коли були
змагання у довгому циклі,
посів друге місце. Опісля
я став напрацьовувати
довгий цикл. На наступні
змагання, які відбувалися
в Одесі, я, оскільки травмувався, не потрапив. У
новому навчальному семестрі ми з командою виграли Універсіаду й знову
розпочалася підготовка
до всеукраїнських змагань. Наступного року я
через травму їздив на
змагання, де треба було
піднімати гирі лише 24 кг.
Майже всюди посідав
перші місця. Тоді по довгому циклу я піднімав гирі

більше 90 разів, що вдається небагатьом спортсменам. Торік у травні на
змаганнях у Житомирі
виконав норматив майстра спорту України, а в
серпні на клубному чемпіонаті Європи виборов
перше місце.

Ч

им зумовлені Ваші
перемоги — систематичністю у тренуваннях, наполегливістю чи
поєднанням першого й
другого?
— Усе в сукупності. Потрібно поставити
собі мету, скласти план
і дотримуватися його.
Бо якщо буде систематичність, але результати не ставатимуть ліпші,
то не прогресуватимеш.
Наприклад, у мене була
важка робота, тож тренувався лише тоді, коли мав
час. Та я уклав собі такий
план, згідно з яким щоразу мусив піднімати гирю
більшу кількість разів або
збільшувати її вагу. І який
би я не був втомлений,
старався дотримуватися
запланованого.
Мрію здобути майстра
спорту міжнародного
класу. Для цього потрібно в моїй ваговій категорії
85 кг у довгому циклі підняти гирі 74 рази, виграти
в чемпіонаті України і взяти участь у міжнародних
змаганнях. Я вже склав
собі план тренувань, хоча
недавно травмував руку
й не зміг поїхати на змагання серед студентів,
які відбувалися в Дніпрі.
Також важко поєднувати
роботу, навчання і спорт.
Правда, я все скоригував
так, що одне одному не
заважає. Крім цього, тренуючись, я думаю лише
про спорт, а працюючи —
лише про роботу.
Наталя ЯЦЕНКО
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри хімічної
інженерії ІХХТ від щирого серця вітає із 90-річчям
доктора технічних наук,
професора

оголошує конкурс на заміщення
посад завідувачів кафедр:

Євгена Михайловича
СЕМЕНИШИНА.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.

Колективи Інституту енергетики та систем керування Національного університету „Львівська політехніка“ і кафедри енергетики
та систем управління із глибоким сумом сповіщають, що на 81-му
році пішов із життя доктор технічних наук, професор
Леонід Олексійович Никонець
і висловлюють щирі співчуття родині та близьким покійного.

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН Національного
університету „Львівська політехніка“ висловлює щире
співчуття викладачу кафедри
Роману Семеновичу Нанівському з приводу тяжкої утрати — смерті
матері.
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Колектив кафедри іноземних мов ІГСН Національного
університету „Львівська політехніка“ висловлює щире
співчуття доценту кафедри
Андрію Володимировичу Моторному з приводу тяжкої
утрати — смерті
матері.

••архітектурного проектування;
••електронних приладів;
••зварювального виробництва, діагностики та
відновлення металоконструкцій;
••кримінального права і процесу;
••містобудування;
••цивільного права та процесу.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі,
подають такі документи:
✓✓заяву;
✓✓особовий листок обліку кадрів із фотографією;
✓✓автобіографію;
✓✓копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
✓✓список друкованих праць і винаходів із зазначенням публікацій в журналах, що входять
до наукометричних баз даних (Scopus, Web of
Science) та індексу Гірша, завірених за встановленим порядком;
✓✓згоду на збір та обробку персональних даних;
✓✓копії паспорта та трудової книжки.
До участі у конкурсі на заміщення посад
завідувачів кафедр допускаються особи, які
мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук та вчене звання професора чи доцента
відповідно до профілю кафедри, а також стаж
науково-педагогічної роботи не менше 10 років.
Термін подання документів на конкурс —
місяць від 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.
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