#14-15 [3054-55] 25 квітня — 15 травня 2019

Нема Його тут, бо Він воскрес

Нема Його тут, бо Він воскрес

Нема Його тут, бо Він воскресМатея 28:6

2

ч. 14-15 [3054-55]
25 квітня — 15 травня 2019

NOTA BENE!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
				 ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Дорогі політехніки! Вітаю всіх вас із Воскресінням Господнім!
Це свято — помноження віри. Свято,
яке раз у раз нам нагадує, що в Бога нема
нічого неможливого і що Його любов є
безмірною і всеохопною, всепрощаючою
і безмежно милосердною, виводить із мороку і долає навіть найбільше зло і темінь.
Воскреслий Господь дарує кожному з нас
надію на те, що правда неодмінно переможе.
Політехнічна родино, бажаю, щоб у нашому спільному домі завжди панувала гармонія і взаєморозуміння, щоб не було причин для закрадання сумнівів, що

працюємо на славу Бога і свого народу, щоб
кожен наш крок був виважений і благословенний Господом.
Також щиросердечно бажаю, щоб у ваших сім’ях, у ваших домівках завжди панував достаток, мир і радість. Нехай серця
кожного з вас наповнюються радістю від
зустрічі з воскреслим Христом.
Святкуймо Великдень великою родиною і
нехай жоден із нас не почуває себе залишеним
чи забутим.
Юрій Бобало,
в.о. ректора Львівської політехніки, професор

РОБОЧІ БУДНІ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

| Світлина Анастасії Степаняк

У Львівській політехніці відбулася чергова Конференція
трудового колективу університету. 17 квітня політехніки
зібралися, аби заслухати проміжний звіт виконання
Колективного договору за 2018 рік, частково обрати нових
членів Вченої ради університету, а також — розглянути
питання про висунення претендента на заміщення посади
ректора Політехніки. З усіма завданнями впоралися.

Про стан виконання
Колективного договору
присутнім доповів голова профкому Володимир
Гайдук. Він зазначив, що
загалом договір можна
вважати виконаним, однак акцентував увагу на
моментах, з якими вини-

кали складнощі. Зокрема
йшлося про другий пункт
першого розділу — „Оплата праці та матеріальне
заохочення працівників“,
а саме — нарікання на те,
що заміну осіб, які перебувають на лікарняному, не
оплачують з першого дня.

— На жаль, перший
тиждень нам не дозволяє
оплачувати законодавство. Перший тиждень
лікарняного за листком
непрацездатності оплачується з коштів університету, а одночасно платити двом ми не маємо
права. Наступні тижні намагаємося оплатити, але,
на жаль, з певним запізненням, бо наказ на оплату листка непрацездатності може бути виданий
лише тоді, коли людина
досягла працездатного
стану. Якось вплинути
на це ми не можемо, але
максимально стараємо
заплатити всім, хто заміняє тимчасово відсутніх
працівників, — прокоментував доповідач.
З наближенням літа
тема відпусток є особли-

во актуальна, тому голова профкому її не оминув.
Пан Гайдук наголосив, що
додаткові дні відпустки,
на які постійно є багато
подань, згідно з Договором, надаються лише за
умови обґрунтованого
подання керівника підрозділу, а сучасні обґрунтування далеко не завжди
є відповідними.
Не забули згадати й
про досягнення:
— Пункт 1.4.6. „Використовувати не менше
ніж 0,3% від фонду оплати
праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу із дотриманням положення, затвердженого на спільному
засіданні адміністрації та
профкому…“ в основному стосується виділення
коштів на здешевлення
путівок. Варто сказати,
що адміністрація виділяє
значно більші кошти. У
минулому році на здешевлення путівок виділили більше двох мільйонів гривень — це дитяче
і сімейне оздоровлення
в усіх наших таборах,
Закінчення на 8 с. m
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Львівська політехніка та Будівельна компанія РІЕЛ
19 квітня заклали першу „цеглину“ співпраці.
Це дасть можливість студентам підвищити свій
професійний рівень та освоювати найновіші
тенденції у будівництві.
— Ми готові ділитися своїм досвідом та допомагати, аби майбутні будівельники практикували
та стажувались на базі РІЕЛ, набували практичного досвіду та тримали руку на пульсі найновіших
тенденцій,— зазначив президент
будівельної корпорації Ростислав
Мельник.

| Світлина Наталії Павлишин

ПОЛІТЕХНІКА І КОМПАНІЯ РІЕЛ СПІВПРАЦЮВАТИМУТЬ

Меморандум про співпрацю передбачає, що корпорація РІЕЛ підтримуватиме найцікавіші студентські проекти
та наукові ініціативи, запровадить відзнаки та стипендії для
найуспішніших студентів Інституту
будівництва та інженерії довкілля, а
також спільно — компанія й універ-

ситет — працюватимуть над проектами профорієнтації в школах.
Н. П.

У ПОЛІТЕХНІЦІ ТЕПЕР Є СВОЯ
СИСТЕМА EMBEDDED STARTER KIT

Embedded Starter Kit
може розв’язати проблему дефіциту сучасної матеріально-технічної бази
для навчання студентів
ІТ-спеціальностей. Завдяки цьому майбутні інженери зможуть створювати
реальні проекти та навчатися працювати в команді.
— Ми завжди намагаємось забезпечити студентів необхідними умовами і
технікою, аби їх знання та
навички були актуальні та
затребувані на ринку. Завдяки Embedded Starter Kit
молоді спеціалісти зможуть докладно розібратися у розробці вбудованих
систем, а також отримати
практичний досвід роботи
над подібними проектами, — наголосив під час
відкриття лабораторії в.о.
ректора Львівської політехніки Юрій Бобало.

| Світлина Наталії Павлишин

Відтепер у Львівській політехн іці є ще одн а
загальноуніверситетська інноваційна лабораторія. Перший
український Embedded Starter Kit — систему для навчання
студентів проектуванню роботів та розумних пристроїв
подарувала ІТ-компанія GlobalLogic.

Набір Embedded Starter
Kit доповнено сенсорами,
екраном, комунікаційними
інтерфейсами, сучасним
контролером та іншими
компонентами, необхідними для розробки вбудованих рішень. Завдяки цьому
пристрої на базі Embedded
Starter Kit можуть отримувати дані про навколишній
світ і взаємодіяти з ним.
Це дозволить майбутнім
фахівцям створювати різну

апаратуру, наприклад, автоматичну поливалку для
квітів, роботизовану руку
або сенсор на базі технологій інтернету речей. Розробка навчальної системи
охопила близько 6 місяців,
виробництво готового продукту обійдеться в $ 100.
ВНЗ-партнери GlobalLogic
отримають Embedded
Starter Kit у подарунок для
організування спільних навчальних курсів.

— Ми передбачили,
щоб у студента були під
рукою всі необхідні компоненти для експериментів у
галузі С/Embedded. Компанії гостро відчувають
різницю між рівнем освіти
та розвитком ІТ-індустрії,
тому ми особливо зацікавлені в таких навчальних
системах. А для студентів
це можливість розширити світогляд та здобути
знання, що знадобляться
в майбутньому для участі
у комерційних проектах,
— зазначив віце-президент з інжинірингу, лідер
львівського підрозділу
GlobalLogic Денис Балацко.
Проректор із науково-педагогічної роботи
Дмитро Федасюк наголосив, що цю лабораторію
спроектовано як загальноуніверситетську, тобто в
ній навчатимуться студенти різних кафедр, і навіть
різних галузей IT, які є у
Львівській політехніці. А це
мінімум чотири інститути,
де навчають комп’ютерних
технологій.
Технічний опис та
деталі щодо Embedded
Starter Kit можна отримати за запитом на пошту
globallogic@newsfront.com.ua.
Наталія ПАВЛИШИН
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НАУКОВІ ФЕСТИНИ ВІДКРИЛИ РІЗНОМАНІТТЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
П’яті Наукові фестини у Львівській
політехніці вдалися особливо активними
і багатогранними. І цьому сприяло все:
п’ятниця, чудова, не по-весняному,
тепла погода, настрій відвідувачів —
побачити і почути якнайбільше, а де
можна, то й спробувати і випробувати.
І дивитися дійсно було на що. Адже
кожен інститут нашого університету має
унікальні напрацювання, яких в інших
львівських вишах не знайдеш.
Розпочався захід досить серйозною темою — „Зміна ролі університету в сучасному суспільстві“. На цей круглий стіл зібралися викладачі, вчителі з різних
навчальних закладів, були й гості з-за кордону. Дві години минули у досить жвавих дискусіях
про те, якою нині повинна бути
освіта і вища школа зокрема.
Одразу після завершення
відбулося урочисте відкриття
Наукових фестин із уже традиційними музами провідних у
Політехніці наук та засновником
нашого університету.
— Коли ми вперше готували
Наукові фестини, то й не могли
уявити, що вони так розвиватимуться і стануть такими популярними і серед молоді, і се-

ред наших працівників. Це свято
справді об’єднує. Впродовж п’яти
років Наукові фестини набули но-

вого звучання — їх чекають, як на
свято. Це — новий крок на шляху
популяризації і розвитку нашого
університету. А також своєрідний
інструмент для досягнення мети
— щоб до нас на навчання приходили професійно орієнтовані
випускники шкіл, — наголосив
в. о. ректора Львівської політехніки професор Юрій Бобало

Відвідувачі Фестин могли не
лише дізнатися, яка професія
їм найбільше підходить, за допомогою традиційного профорієнтаційного тестування, а
й з’ясувати, на кого з відомих
політехніків вони схожі. За словами творців тесту, групи по
роботі з випускниками, політехніки досягають успіху в абсолютно різних сферах, але не
усі про це знають, тому команда
вирішила поділитися цими історіями успіху. Найбільше серед
відвідувачів Фестин виявилося
„Андріїв Садових“.
На запрошення ІННЦПНО
представники Львівського обласного центру зайнятості
Марія Семигіновська та Руслана Воляник організували для

Кафедра фінансів, обліку та
аналізу ІППТ організувала „Інтелект-батл“ на тему „Сходинки до
фінансового успіху“. Участь у грі
взяли політехніки спеціальності „Фінанси, банківська справа і
страхування“. Перемогла команда студентів групи ФБМС-31. Переможці отримали дипломи та
пам’ятні подарунки.
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Інтелектуальні
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львівських школярів та студентів коледжів тренінг
„Успіх можна спланувати“.
Відвідувачі дізналися, що
формувати власні цілі треба
за принципом „КРЕДО“ —
Конкретність, Реальність,
Економічне обґрунтування,
Досяжність, Обмеженість
у часі. За допомогою спеціальної гри учасників тестували на вміння досягати
мети: хтось опускав руки
за перших труднощів, хтось
шукав інші шляхи, а інший
йшов „напролом“.
А третьокурсники кафедри менеджменту персоналу
та адміністрування розробили та
організували тренінг з командоутворення. Захід був зорієнтований на студентів МПА, однак долучитися могли всі охочі. Завдання, поставлені перед учасниками,
вчили згуртованості, вмінню комунікувати, домовлятися тощо.
Зокрема, робили вправу, яка демонструвала, як спотворюється
інформація під час її передавання.
Також відбувся хакатон серед
студентів ІЕСК у межах конкурсу „Make it smart“, ініційованого
партнером Політехніки компанією ДТЕК. Переможцем стала команда Smart Street групи ЕГ-35,
яка представила концепцію розумного керування вуличним
освітленням відповідно до пересування транспорту й пішоходів.
На конкурс до Києва також відібрали проекти розумного світлофора та ощадних систем теплопостачання. Наразі ДТЕК при-

ймає рішення щодо четвертого
проекту, який зацікавив компанію
— концепції сортування сміття і
вироблення з нього електричної
енергії.

Нафта XXI століття —
інформація
У Науково-технічній бібліотеці Львівської політехніки відбувся
захід „Нафта XXI століття — інформація“. Організаторами виступили заступниця директора
науково-технічної бібліотеки Олена Харгелія та студенти кафедри
СКІД Інституту гуманітарних та
соціальних наук спільно з кураторкою Жанною Миною. Серед
гостей заходу були учні 8 класів
школи № 10 ім. Марії Магдалини.
Захід організовано у межах Наукових фестин нашого університету.
При вході відвідувачів радо зустрічав незвичайний гість книго-
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збірні — робот, який одразу
привертав увагу гостей.
Захід розпочався презентацією „Що таке фейкові новини?“. Присутні могли
не лише дізнатись, що таке
фейкові новини, а й навчитися протистояти їм у реальному житті, ознайомитися з
ресурсами для виявлення
неправд та визначити, чому
їхня робота така важлива.
Учасників тренінгу захопила гра „правда чи фейк?“, яку
підготував студент кафедри
СКІД Тарас Устиянович.
А Ярослав Кобинець відвідувачам представив не менш
корисну тему про лайфхаки. Він
розповів про цікаві та маловідомі
комбінації клавіш для спрощення роботи над текстовими документами, про процес створення
невидимої папки та розповів про
приховані функції операційної
системи IOS Appel.
Завершальною і, мабуть, найактуальнішою була тема від Іванки Пристайко — булінг. Для кращого розуміння проблеми розіграли перед аудиторією історію,
в якій показали, хто входить до
групи учасників булінгу, як це відбувається в повсякденному житті за зачиненими дверима шкіл,
коледжів та університетів. Також
студентка порекомендувала, що
робити, аби запобігти булінгу та
ефективно боротися з ним.
— Коли запитують студентів,
чому ті записані до бібліотеки
УКУ, вони відповідають: „бо вона
нам подобається“. То чому ж їм
не подобається рідна бібліотека? Відповідь очевидна — маємо
прагнути до змін, тож саме такі
заходи є необхідні, щоб стерти
межу між студентами та бібліотекою, — наголосила наприкінці
Олена Харгелія.

| Світлини Анастасії Степаняк

Спорт і екстрим
на фестинах
Показ навчально-наукових
цікавинок інститутів Львівської
політехніки урізноманітнила виступами з армреслінгу й гирьового спорту кафедра фізичного виховання. Студенти, два
чемпіони торішньої Універсіади
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НАУКОВІ ФЕСТИНИ ВІДКРИЛИ РІЗНОМАНІТТЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
простих трюків, як-от:
стрибок із вентиляційної шахти чи перестрибування через натягнуту стрічку, через
людину, що лежить на
асфальті, але однаково викликав затамування подиху. Героями цього екстрим-шоу
стали випускники Політехніки — Дмитро
Крупкін (ІАРХ) і Юліан
Косач (ІБІД). Дмитро
займається велотріалом з 2000 року, бере
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Львівщини, Михайло
Стефуца й Роман Якимів вчили усіх охочих,
як правильно поставити руки на стіл, давали змогу поборотися
з ними і запрошували
до секції — армреслінгом може займатися кожен, хто має
хоч якусь фізичну підготовку.
Поряд із армреслінгерами заохочували бути сильними
й витривалими гирьовики. Вони
піднімали три комплекти гир — 8,
16 і 24 кг.
— Тут небагато представників,
лише троє — кандидат у майстри спорту Ігор Соловій, а також
Дмитро Левітов, Євген Ігнатюк.
Загалом у нас в секції є 25 осіб,
з них — 10 дівчата, — розповів
тренер Василь Світлик. — Сильніші ж хлопці, які піднімають гирі
по 32 кг, поїхали здобувати призові місця на Чемпіонаті України.
Гирьовий спорт, на відміну від пауерліфтингу й легкої атлетики, вимагає силової витривалості. Хоч
він і не олімпійський, але щороку

ним займається більше й більше
людей, адже з гирями можна робити і вправи для фітнесу, для загального фізичного розвитку.
Наприкінці дійства відбулося
перетягування канату для дітей.
Запланований же баскетбольний
фрістайл не відбувся, бо у баскетболістів напружений змагальний
період, зокрема — Універсіада
України.
Але на цьому спортивні виступи на площі біля містка Тульє не
завершилися. Після обіду на всіх
чекав байк-тріал перформанс:
присутні побачили видовищний велопоказ, який складався з
участь у змаганнях і навіть організовує їх. У планах — провести
у Львові кубок світу, привезти до
нашого міста усіх зірок-тріалістів.
Технічна база для цього достатня,
питання лише щодо фінансування.
Для Юліана Косача Дмитро є
наставником. Загалом у секції з
байк-тріалу більшість — політехніки, вони займаються декілька
разів на тиждень у Парку культури. У цьому виді спорту, зауважив
Юліан, важливо дотримуватися
акуратності й поступово, позбуваючись страху, звикати до висоти.
Наталія ПАВЛИШИН,
Анастасія МОЗГОВА,
Анастасія ЗАДОРОЖНА,
Наталія ЯЦЕНКО
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ЩЕ ОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАБУЛА СТАТУСУ
МІЖНАРОДНОЇ
18–19 квітня у Львівській політехніці відбувалася
Міжнародна конференція „Інноваційні технології у
розвитку сучасного суспільства“, яку організував
Інститут підприємництва та перспективних технологій.
ІППТ, переможця Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових
робіт у галузі знань зі спеціальнос-
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— Щорічна, вже п’ятнадцята науково-практична конференція, яку
здійснює ІППТ, набула статусу міжнародної — це наслідок стратегії Львівської політехніки,
рівня наукової роботи Інституту та активізації міжнародної
наукової співпраці, — зазначив
у вітальному слові директор
ІППТ Йосиф Хром’як.
Відповідно до угод про
співпрацю з університетами-партнерами Політехніки,
організаторами й учасниками
конференції стали представники шести польських, чеського та словацького вишів.
Охочих взяти участь назбиралося більше, ніж півтори сотні
осіб, зокрема, понад 20 студентів-старшокурсників. Серед учасників конференції — науковці з
численних українських та європейських вишів.
Урочисте відкриття та пленарне засідання відбулися у головному корпусі університету. Науковці
представили й заслухали доповіді
на тему децентралізації в Україні,
екологічних проблем та реформ
вищої школи. Окрім цього, відзначили Романа Худзіна — студента

ті „фінансова безпека“ — за наказом в. о. ректора його нагородили
дипломом Львівської політехніки за
здобуті успіхи в навчанні та активну
наукову роботу.
Секційні засідання працювали
вже у приміщенні ІППТ і були тематично поділені: доповідали про
інноваційні ІТ-технології, інновації
в економіці, фінансах і маркетингу,
соціально-гуманітарний розвиток
інформаційного суспільства, а також про сучасні освітні технології
вищої освіти. Близько двох десятків

доповідей прозвучали іноземними
мовами. Організаційний комітет
уже підготував електронний збірник
тез доповідей учасників.
— Сьогоднішня міжнародна конференція відбувається у час, коли в
Україні великий попит на інформаційні технології, які б пришвидшили
реформи, розпочаті в усіх галузях
нашого суспільного життя. Науковці нашого університету завжди
здійснювали вагомий уклад у
розвиток наукових досліджень
з їх дальшим практичним застосуванням. Дуже приємно,
що ІППТ — один із 16 навчально-наукових інститутів, який
бере активну участь у розвитку
міжнародної наукової співпраці.
Приємно відзначити високий рівень якісного складу учасників
конференції — результати своїх
наукових напрямів представили 20 докторів наук, професорів. Участь беруть представники чотирнадцяти українських вишів,
трьох наукових установ академії
наук України, а також представники природного заповідника „Розточчя“. Програма конференції свідчить, що теми, які заявили науковці,
є актуальні, тож повинні викликати
зацікавлення аудиторії та активні дискусії — вони всі торкаються
майбутнього України та сусідніх
держав, — наголосив в. о. ректора
Політехніки Юрій Бобало.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)

ПЕДАГОГІЧНІ ЗМАГАННЯ ДЛЯ НЕПЕДАГОГІВ
У Львівській політехніці відбувся ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з навчальної дисципліни „педагогіка“ для
студентів закладів вищої освіти непедагогічного профілю.
Такий захід, за наказом МОН
України, кафедра педагогіки та
соціального управління Інституту
права та психології організовувала
вже втретє. 16–18 квітня студенти
з чотирнадцяти українських вишів
боролися за звання найкращого. За

словами організаторів, найбільш активно на запрошення відгукнулися
представники з центральної та східної України.
— Цього року було вдвічі більше
заявок і учасників. Приїхали надзвичайно цікаві студенти. З огляду на

це можемо сказати, що наші традиції такої олімпіади цілком себе
виправдовують. Головним нашим
принципом є максимальна об’єктивність, а найбільше мене тішить
те, що жоден із учасників не поїхав
додому ображений через оцінювання, ніхто не подавав на апеляцію —
це справді є найважливішою метою
і найбільшою мотивацією для організування олімпіади з педагогіки, —
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗМАГАННЯ ДЛЯ НЕПЕДАГОГІВ
розповідає організаторка, доцент
кафедри СПУ Любов Дольнікова.
Участь в олімпіаді взяло 45 бакалаврів та магістрів із різних куточків
України. На конкурсантів чекало два
блоки завдань. Теоретичні знання
традиційно оцінювали за допомогою тестів, які перевіряв наш Центр
тестування діагностики знань. За
перший етап учасники могли отримати 80 балів. Ще 20 — за домашнє
завдання на тему „Нова школа (як
інституція) — нові технології“, яке
готували заздалегідь.
— Дуже цікаві презентації і
трактування, зокрема про інтеграцію української освіти у зарубіжну.
Радянська школа перевантажувала
учнів, а нова українська школа зорієнтована на дитину. Це питання
дуже важливе, бо багато вчителів
нової школи насправді не є новими.
Студенти презентували надзвичайно цікаві підходи, щоправда, через
велику кількість учасників часу на
запитання й дискусії бракувало.
Уже другий рік поспіль усіх вразив
Олександр Лобойко із Харківського
університету Повітряних сил імені
Кожедуба, який розповів про те, як
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потрібно навчати військових. Наша
студентка Тетяна Пушкар висвітлювала питання про відомі у світі
інноваційні школи та порівнювала
з ними аналогічні українські — це
свідчить про те, що ми нині на правильному шляху, — коментує Любов
Василівна.
Цьогорічним нововведенням
стало скасування завдання на
розв’язування педагогічних задач.
За словами пані Дольникової, це
завдання не впливало на підсумкові
результати, однак дуже перевантажувало конкурсантів. Окрім цього,

ніхто не поїхав додому з порожніми руками: організаційний комітет
виділив 10 номінацій, у яких нагородили всіх учасників. Ще однією
відмінністю стало командне нагородження, яке досі не практикували.
І серед бакалаврів, і серед магістрів першість посіли політехніки:
студентки кафедри СПУ — другокурсниця Тетяна Пушкар та магістр
першого курсу Вікторія Ільо. Нагороджував переможців та призерів
голова організаційного комітету
проректор Олег Давидчак. Наприкінці від імені конкурсантів виступила постійна учасниця олімпіади,
студентка Національного університету біоресурсів і природокористування України Ірина Ткаченко:
— У Львівській політехніці на
олімпіаді з педагогіки я вже втретє.
Приїжджала додому з різними результатами і грамотами, але завжди — з приємними емоціями. Дякую вам, Любове Василівно, за те,
що впродовж року я з приємністю
згадую олімпіаду, знаю, що мене тут
гарно зустрінуть та підтримають теплими словами — це справді дуже
важливо.
Анастасія МОЗГОВА
(СТЕПАНЯК)

РОБОЧІ БУДНІ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
m Закінчення. Початок на 2 с.

більше того, на 50% здешевлено путівки у наш
профспілковий пансіонат
„Пролісок“ у Трускавці. У
таборі „Політехнік-2“ на
цей літній сезон ввели
в експлуатацію два поверхи основного спального корпусу — замість
40 дітей, як було у минулі роки, там зможуть
відпочивати 100. Умови
покращуються й в усіх
інших таборах.
Суперечки серед членів конференції викликав
пункт 1.4.7. „Розробити
Положення та здійснювати матеріальне заохочення працівників підрозділів

університету за економію
енергоресурсів“. З огляду на відсутність механізму визначення внеску
окремого працівника,
доповідач запропонував
викреслити цей пункт із
Договору, через неможливість його виконання.
Однак не всі члени Конференції погодилися із
таким рішенням, тому
ухвалили викласти цей
пункт у новій редакції.
Новими членами Вченої ради університету
стали Зоряна Куньч (кафедра УМ, ІГСН), Василь
Литвин (кафедра ІСМ,
ІКНІ), Роман Ткаченко
(кафедра ІТВС, ІКНІ), Михайло Семерак (кафедра

ТТАЕ, ІЕСК), Ігор Карівець
(кафедра КФ, ІГСН) та
Павло Шаповал (кафедра
ФАЗХ, ІХХТ).
Трудові колективи
ІНЕМ, ІТРЕ, ІМФН, ІАПО,
ІХХТ, ІНПП, ІЕСК та низка
кафедр відповідними документами запропонували висунути на пост претендента на заміщення
посади ректора Політехніки чинного в.о. ректора
професора Юрія Бобала.
Чимало делегатів Конференції висловилися про
підтримку Юрія Ярославовича. Тож Трудовий
колектив університету
підтримав таку ініціативу.
— Юрій Ярославович
має добрий характер,

любить і цінує людей, не
робить диференціації —
для нього всі рівні. Він
принциповий, має свої
переконання і свою позицію — це дуже важливо.
Його цінності — родина, і
Львівська політехніка, усі
ми, для нього — також
родина. Він великий патріот, хоч не демонструє
цього напоказ. Сьогодні
ні всередині університету, ні ззовні нема альтернативи кандидатурі Юрія
Ярославовича, — зазначив завідувач кафедри
органічної хімії Станіслав
Воронов.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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ВИСТУПИТИ НА ВЕЛИКІЙ СЦЕНІ
Про це мріє третьокурсниця ІНЕМ Анастасія Кириленко,
для якої однаково важливі музика й маркетинг. Що
переможе — покаже час. Наразі ж дівчина успішно
вчиться, бере участь в олімпіадах та конференціях,
грає в оркестрах.

Лише б не економіка
У школі Настя мала різні зацікавлення та уподобання. Любила малювати, згодом захопилася музикою. Їй
добре давалася і математика, і гуманітарні науки. А ось економіку не
любила, тому казала: „Вступлю на
що-небудь, тільки не на економіку“.
Однак часто трапляється, що те, чого
найбільше уникаємо, певним чином
і доволі вдало нас наздоганяє. Так
було й у Насті. Вона довго вагалася,
куди вступати, адже на той час серйозно займалася музикою.
— Батьки переконали мене, що
краще обрати не музику, а якусь
серйознішу професію. Мені сподобалася журналістика і маркетинг.
Я вирішила, що маркетинг —
доволі творча професія, тому
пішла вступати на цю спеціальність.

Хотілося
більше
практики
і творчості

— На початках, я
ледве давала раду.
Хоча отримувала
четвірки і п’ятірки, але доводилося
дуже багато докладати зусиль. З
часом втягнулася,
зрозуміла, як себе
організувати, аби
вчасно здавати роботи — і пішло легше.
Без проблем складаю сесії
на підвищену стипендію.
До того ж очікування
були дещо інші: хотілося
більше практичних занять,
а в навчанні — багато творчості. Натомість у програмах усе-таки переважає теорія. Рятують різні тренінги,
семінари, волонтерення на
різних заходах.

Тепер Настя щораз більше утверджується у переконанні, що три
роки тому зробила правильний вибір. Декілька місяців тому викладачі
кафедри логістики запропонували
третьокурсникам підготувати тези
на студентську наукову конференцію. Настя вирішила: а чому б і ні? Й
під науковим керуванням доцентки
Наталії Косар узялася до роботи. Їй
це сподобалося, тому коли Наталя
Степанівна запропонувала написати наукову роботу, — теж охоче
погодилася. За якийсь час поїхала
до Одеси на олімпіаду з маркетингу, де перемогла, а після того — на
студентську наукову конференцію
до Тернополя (там здобула друге
місце). Схоже, наука захопила студентку, бо відразу ж під куруванням викладачок кафедри Наталі
Косар і Наталі Кузьо написала
наукову статтю про формування системи захисту персональних даних на вітчизняних підприємствах,
переклала її англійською
та опублікувала у журналі „Маркетинг і цифрові
технології“, який видає
Одеський національний
політехнічний університет. І думає ще про
одне дослідження.

Ч

и легко далися
такі здобутки —
перемога в Одесі,
призове місце у Тернополі?
— Олімпіадні завдання
стосувалися спеціальності „маркетинг“ за останні
2 роки, зокрема з маркетингу цінової політики, комунікаційного. Задачі такого типу
ми виконували на практичних,
але на олімпіаді вони були
складніші. Також були тести,
які, напевне, витягнули мене
на перше місце. Перемога
була несподіваною. Коли ви-

вісили списки, я шукала себе знизу
догори…

А

які враження від студентської
наукової конференції?
— До фіналу потрапило 30 робіт зі 125, де треба було у формі
презентації представити і захистити свою роботу. Моє дослідження
стосувалося захисту персональних
даних. І виявилося, що багато хто
з журі не вважає цю тему актуальною. Мене це трохи образило, бо
ця тема важлива, адже знаю багато
прикладів незахищеності, де є витік
даних, і це позначається на роботі
підприємства, на довірі до нього.
Можливо, журі зі мною не погоджувалося, бо я дослідила це питання
більше з погляду захисту інформації, а не маркетингу… Зрештою, посіла друге місце.

Музика — це життя
Коли починаємо говорити про
музику, очі моєї співрозмовниці
загораються якось по-особливому.
Видно, що це для Насті не просто захоплення, а значно більше. У 5 класі
почала грати на фортепіано (хоча насправді мріяла про барабан), за два
роки перейшла на валторну. Для цього їздила до музичної школи у другий
кінець Львова. А коли дізналася, що у
Політехніці є духовий оркестр, відразу подалася туди. Цей колектив — її
друга сім’я. Також за потреби грає в
симфонічному оркестрі й у духовому
квінтеті. Бере участь в усіх можливих
концертах. Разом зі сестрою-дизайнеркою розробила собі для виступів логотип футболки. Керівництво
Народного дому пообіцяло профінансувати такі футболки для всього
духового оркестру. А ще Настя малює у стилі дотворк, читає наукову
фантастику. Бачить себе успішним
маркетологом, навіть аналітиком,
однак наголошує:
— За гру беруся охоче й отримую від неї задоволення. Це єдине, що мене годинами не втомлює.
Музика — це життя. А зіграти перед
великою, можливо, кількатисячною
публікою, — мрія, яку хотіла б здійснити. Зіграти так, як грає мій улюблений оркестр музучилища — щоб
глядача це зачепило до сліз.
Ірина МАРТИН
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ГРИГОРІЙ ДЕНИСЕНКО — РУШІЙ ОСВІТИ ТА НАУКИ
29 квітня 2019 року виповниться 100 років від
дня народження Григорія Івановича Денисенка —
засновника сучасної Львівської електроенергетичної
школи, члена-кореспондента НАН України, доктора
технічних наук, професора, заслуженого діяча науки
і техніки України, ректора Львівської політехніки
(1963–1971 рр.) та Київського політехнічного інституту
(1971–1987 рр.).

Початок шляху
Григорій Іванович народився
у с. Ходорів, нині Миронівського району Київської області в
селянській родині. Осиротівши
у 10 років, виховувався у родині старшого брата в м. Чимкенті
(Казахстан). 1938 року повернувся в Україну та вступив до Харківського електротехнічного інституту, доки навчання не перервала
війна. Добровольцем пішов на
фронт, став бійцем Чугуївського
полку. Та незабаром його відкликали з передової й доручили
навчати курсантів Харківського
танкового училища, евакуйованого в Самарканд. Після завершення війни Денисенка перевели на
посаду викладача Вищої офіцерської школи самохідної артилерії
у м. Оранієнбаум тодішньої Ленінградської області. Та військова кар’єра не приваблювала Григорія Івановича, тому звільнився
у запас і продовжив навчання на
четвертому курсі електротехнічного факультету Львівського політехнічного інституту. Після його
завершення залишився на кафедрі теоретичних основ електротехніки, де працював завідувачем
лабораторії, асистентом, науковим співробітником та старшим
викладачем, начальником науково-дослідного сектора інституту,
згодом перейшов на кафедру
електричних станцій, мереж та
систем, де й захистив кандидатську дисертацію.

Наукові здобутки
Г. Денисенко спільно з М. Максимовичем запропонували спосіб одночасного пересилання
електричної енергії змінним та

постійним струмами спільними
лініями. Упродовж кількох наступних років розробив теоретичні основи способу пересилання електроенергії та організував
всебічні його дослідження зі залученням викладачів і студентів
факультету. Це започаткувало
новий сучасний етап розвитку
Львівської електроенергетичної
школи. Принципова новизна ідеї
одночасної передачі й відсутність
аналогів у світовій практиці стали передумовою створення науково-дослідної лабораторії та
формування міжкафедрального
наукового колективу.
Результати теоретичних і
експериментальних досліджень
особливостей одночасного пересилання електроенергії, здійснених у лабораторіях Львівської
політехніки та Ленінградського
науково-дослідного інституту
постійного струму, використали
для проектування і спорудження
1961 року на базі реальної три-

фазної мережі 10 кВ першої дослідно-промислової електропередачі пульсуючого струму між
підстанціями Новий Яр — Судова Вишня, що на Львівщині. За
10 років спорудили досконалішу
електропередачу пульсуючого
струму між підстанціями Борщів
— Більче-Золоте на Тернопільщині. Основні результати досліджень електропередач пульсуючого струму науковець виклав у
монографіях.
Під керівництвом Г. Денисенка
сформувалася сучасна Львівська
електроенергетична школа, притаманною рисою якої стало поєднання ґрунтовних знань у галузях
традиційної техніки пересилання
електричної енергії змінним струмом та електропередач постійного струму й перетворювальної
техніки. Це сприяло формуванню наукових напрямів з аналізу й
синтезу принципово нових електротехнічних пристроїв, математичного моделювання, оптимізації та інформаційно-комп’ютерного забезпечення технологічних
процесів у електроенергетиці,
автоматизованих систем проектування та навчання.
Розробників одночасної передачі залучили до розв’язання проблем запобігання масовому аварійному виходу з ладу повітряних
ліній електропередач унаслідок
намерзання ожеледі на проводах
і тросах. У підсумку Львівська політехніка посіла провідні позиції у
справі топлення ожеледі на проводах і тросах повітряних ліній
України, Росії, Казахстану та Грузії, а дослідження науковців лягли
в основу нормативних документів
для енергетичних підприємств
України й Росії. Наукові дослідження в галузі вдосконалення й
узагальнення традиційних і розроблення нових математичних
методів, алгоритмів і моделей
для розв’язання задач електро
енергетики стали основою нового науково-освітнього напряму
математичного моделювання в
електроенергетиці. Автоматизовані системи навчання (АСН), що
їх створили науковці, впроваджені в низці електроенергосистем України, Росії, Казахстану,

ч. 14-15 [3054-55]
25 квітня — 15 травня 2019

зокрема на Ладижинській, Трипільській, Добротвірській, Екібастузькій, Березовській ТЕС та
Мінській і Єлабузькій ТЕЦ. Діалоговий автоматизований комплекс
аналізу режимів електроенергетичних систем (ДАКАР) й досі забезпечує диспетчерським службам і службам режимів України
розв’язування більшості електроенергетичних задач. ДАКАР уже
багато років використовують і в
навчальному процесі.
Розроблені математична і
цифрова моделі електричних
систем змінно-постійного струму не мали рівноцінних аналогів
в Україні. Результатом наукових
пошуків стали нові схемо-технічні
вирішення систем електропостачання власних потреб енергоблоків електростанцій, що підвищують надійності їх функціонування.
Всебічні дослідження електротехнічних й електроенергетичних
систем на основі математичних
моделей в природних координатах режиму забезпечує автоматизований програмний комплекс, першу версію якого (RE)
було створено наприкінці 80-х
років і вже тоді за оцінками користувачів з „НИИПТ“, Всесоюзного електротехнічного інституту
(Москва) та ВЕО „Львівенерго“
вона була однією з найкращих в
колишньому Союзі.
За результатами наукових
досліджень захищено близько
десяти докторських та кілька десятків кандидатських дисертацій.
Більшість дисертантів стали провідними науково-педагогічними
працівниками. Досягнення Львівської електроенергетичної школи відомі та визнані в Україні і за
кордоном, а її доробок захищений багатьма авторськими свідоцтвами і зарубіжними патентами.

Мистецтво керування
закладами вищої
освіти
Вагомим був внесок Григорія
Івановича в науку керування великими закладами вищої освіти.
У Львівській політехніці він послідовно обіймав посади заступника декана, декана енергетичного
факультету, завідувача кафедри
електричних мереж та систем,
першого проректора та ректора.

Саме на останній яскраво проявився його талант організатора
науки, промислового впровадження результатів наукових розробок. Він був ініціатором нових
форм організування навчального
процесу. З ініціативи Григорія
Івановича, зі залученням коштів
галузевих міністерств, розгорнулося будівництво навчальних
корпусів, гуртожитків, лабораторій, баз відпочинку за новими
оригінальними проектами. Площа
дослідницьких і навчальних лабораторій та виробничих приміщень
збільшилася вдвічі. Львівський
політехнічний інститут став одним з провідних закладів вищої
освіти держави.
Багато сил, енергії та організаторського таланту Г. Денисенко
віддав розвитку Київського політехнічного інституту. За шістнадцять років його керівництва корисна площа та матеріально-технічна база інституту
зросли втричі, кожен факультет
одержав окремий навчальний
корпус, збудували сучасні навчальні корпуси, новозбудовані
гуртожитки забезпечили проживанням усіх нетутешніх студентів. Окрасою Києва стали палац
культури, спортивний комплекс і
бібліотека; були споруджені соціальні об’єкти (їдальні, бази відпочинку тощо). Григорій Іванович
прагнув удосконалити та збагатити навчальний процес, був ініціатором упровадження цікавих і
ефективних методів підвищення

СТУДІЇ

11

якості освіти, надавав великого значення технічним засобам
навчання.
Під керівництвом Г. Денисенка
Київський політехнічний інститут
став потужним науковим комплексом, значно зросли якість і
обсяги науково-дослідних робіт, зокрема з відновних джерел
енергії, було створено умови для
росту молодих науковців.
За словами його нинішнього
ректора, академіка НАН України
Михайла Згуровського, в історії
Національного технічного університету України „КПІ ім. Ігоря
Сікорського“ є дві найяскравіші особистості: Віктор Львович
Кирпичов — засновник інституту,
та Григорій Іванович Денисенко,
який створив цілу епоху розвитку
інституту, започаткував нові прогресивні традиції.
За видатні заслуги у розвитку
вищої освіти та наукових досліджень Г. Денисенку у 1986 році
надано звання Героя соціалістичної праці. Але найвищою відзнакою Григорія Івановича є світла,
вдячна пам’ять, яка всі ці роки
живе й житиме у серцях його учнів і всіх, хто мав щастя працювати з ним, творити і спілкуватися.
Георгій ЛИСЯК, доцент,
Антон МАЛІНОВСЬКИЙ,
професор кафедри
електроенергетики та систем
управління
Інституту енергетики
та систем керування
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ВИДАТНИЙ НАУКОВЕЦЬ І ПЕДАГОГ
1 травня цьогоріч кафедра хімічної інженерії відзначає
100-літній ювілей від дня народження доктора
технічних наук, професора, заслуженого діяча науки
і техніки України, завідувача кафедри процесів та
апаратів хімічних виробництв (1967–1987 рр.) Григорія
Абрамовича Аксельруда.
Випускник Київського політехнічного інституту та Московського інституту хімічного машинобудування Григорій Абрамович
пов’язав свою долю із кафедрою
процесів та апаратів хімічних виробництв Львівської політехніки від
1949 року. Тут він пройшов шлях
від асистента до доктора наук,
професора, завідувача кафедри.
1955 року захистив кандидатську,
а 1967-го — докторську дисертації.
Свої наукові дослідження професор Г. Аксельруд присвятив
процесам масообміну в системах
із твердою фазою. У колі його досліджень — процеси розчинення,
екстрагування з твердої фази, адсорбція, дифузійно-контрольовані
хімічні взаємодії твердої фази з
рідким реагентом для промисловості, зокрема для виробництва
добрив, продуктів органічного син-

тезу, очищення стічних вод, виробництва алюмінію тощо.
Ми завжди захоплювалися професором-теоретиком, науковцем і
добрим метематиком. Він розробив
теоретичний аналіз екстрагування
компонентів з ізотропних та анізотропних у дифузійному відношенні частинок, особливо під час екстрагування корисних компонентів
з рослинних клітин. Загалом кожна
робота під його керівництвом містила механічне та пневматичне
перемішування, низькочастотні
пульсації середовища, вібраційну
обробку, ультразвук, електричне і
магнітне поле тощо. Ці дослідження
були важливі не лише для хімічної,
а й інших технологій.
Пригадаю, коли був аспірантом-заочником професора Аксельруда, своє перше дослідження з розчинення виконував на

SSПрофесор Г. Аксельруд серед учнів та співробітників кафедри.

вібротранспортуючому апараті,
виготовленому на механічному
факультеті в НДЛ-40, що займалася вібраційною технікою. Тоді якраз
відбувалася наукова конференція
„Вібраційна техніка у машинобудуванні“. Я теж мав виступати зі своєю
доповіддю. Хвилювався, адже у попередніх доповідях йшлося загалом
про механіку, до якої не мав жодного стосунку. Однак моя доповідь
викликала найбільший інтерес, бо
учасники конференції відкрили для
себе новий напрям застосування
процесу вібрації і вібраційних апаратів. Ці тези я зберігаю, бо це була
моя перша наукова праця, написана
понад 50 років тому під керівництвом професора Г. Аксельруда.
Професор двадцять років очолював кафедру, створив добрий
колектив науковців. Він опублікував понад 500 наукових статей,
методичних розробок тй конспектів
лекцій, видав 8 монографій, деякі з
них перекладено польською, угорською, англійською, болгарською
мовами. Під його керівництвом захищено понад 60 кандидатських та
10 докторських дисертацій.
Остання монографія „Масообмін у системі тверде тіло — рідина“ (автори — Г. Аксельруд й автор
цих рядків з української сторони та
Р. Петрус і В. Піантковський з польської сторони) вийшла польською
мовою. Тоді вона у Польщі виборола друге місце серед наукових
видань. Це свідчить про високий
науковий рівень монографії та заслугу професора Аксельруда, який
керував цим міжнародним авторським колективом.
Учений успішно поєднував наукову роботу з навчальною. Його
лекції завжди вирізнялися високим
науковим рівнем, новизною, проблематичністю, психолого-методологічним викладом, використанням
технічних засобів. Він був глибоко
ерудованою людиною, обізнаним у
літературі, любив класичну музику,
знав історію та Біблію.
Ярослав ГУМНИЦЬКИЙ,
доктор технічних наук,
професор,
завідувач кафедри хімічної
інженерії
у 1987–2002 рр.
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ЇЇ КНИЖКИ — ЦЕ ЗБРОЯ,
		 ЯКА СТРІЛЯЄ І ВБИВАЄ ВОРОГА
				 НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РІВНІ

| Світлина Ірини Мартин

На студентській конференції „Українська мова у просторі і
часі“ побували учасники не лише зі Львівської політехніки
та ЛНУ ім. І. Франка, а й університетів Запоріжжя, Харкова,
Дніпра, Сум, Херсона. Захід приурочено вшануванню
ювілярки, професорки Ірини Фаріон.

Виявляється, що ідея
організування конференції української мови
у Львівській політехніці
виникла після того, як
серед студентів здійснили невеличке опитування про проблеми
нашої мови. На одне зі
запитань „Якою мовою
ви послуговуєтеся у
повсякденному спілкуванні?“ значна частина
відповіла: „Суржиком“.
Тож у суспільстві шириться думка, що існує
якась незрозуміла мова
— суржик.
— Яка наша мовна
свідомість? Важливо
зрозуміти, що мова — не
лише засіб спілкування,
не простий інструмент
порозуміння між людьми, а вкрай важлива її
ідентифікаційна функція

нації, — слушно зауважує очільниця кафедри
української мови Зоряна
Куньч.
Тематика доповідей
студентів — проблеми
нормативності вживання певних граматичних форм, особливості
діалектного мовлення,
лексико-семантичних
особливостей окремих
художніх та публіцистичних творів, проблематика вивчення української
мови поза межами України. Працювало декілька
секційних засідань.
На відкритті конференції студентів привітала професорка Львівської політехніки Ірина
Фаріон — авторка відомих книжок: „Українські
прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини“,

„Правопис — корсет
мови“, „Маркіян Шашкевич — український мовотворець“, „Мова — краса і сила“, „Суспільний
статус староукраїнської
(руської) мови в XIV—
XVII столітті“, „Мовна
норма: знищення, пошук, віднова“, „Степан
Бандера — практик,
теоретик, містик націо
налістичного руху“ і
найновіша — „Мовний
портрет Івана Пулюя“.
Її виступ „Слово —
меч духовий“ — глибокий, зворушливий до кісток, безкомпромісний у
ціннісних сентенціях, як
і, зрештою, сама авторка.
Хочеться процитувати декілька фраз із виступу Ірини Фаріон:
••Мова — це насправді
набої.

••У світі поважають
тільки сильних, наступальних, безкомпромісних. Світ належить
переможцям.
••Нація не чує слів
своїх провідників, нація
заблукала у лабіринтах
незрячости, тому отримує такі страшні уроки.
Кожна нація має свої
проблеми.
••Насправді світом керують не гроші. Світом
керують високі ідеї.
••Найбільше у нас бояться Шевченкового:
„Поховайте та вставайте, кайдани порвіте
і вражою злою кров’ю
волю окропіте“, тому
пошепки це читають.
••Не здобувається
Україна, як і будь-яка
держава, іншим шляхом, як зі зброєю в руках. Про це каже один
із найпотужніших інтелектуалів світу Іван
Пулюй.
••Нехай падіння храму
світової сили і символу — собору Паризької
Богоматері — стане підставою до думання над
душами, які падають,
над тими смертями, які
не стають безсмертними.
••Наука своєю мовою
— нездоланна твердиня.
••„Не говорять про мир
ціною втрати свободи“,
— сказав Іван Пулюй
100 років тому.
••Ми ніколи не перестанемо боротися за
себе, тому що це наша
життєва екзистенція, це
наша відповідальність.
••Ми, українці, можемо
відродитися лише самі
зі себе.
Ірина МАРТИН

14

ч. 14-15 [3054-55]
25 квітня — 15 травня 2019

СТУДІЇ

ПЕРЕГОНИ З ДЕТАЛЕЙ МАШИН
І КОНСТРУЮВАННЯ

| Світлина Ірини Мартин

У Львівській політехніці відбувся другий етап
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни
„Деталі машин та основи конструювання“. Перемогу
здобув третьокурсник Інституту інженерної механіки
та транспорту нашого університету Станіслав Липчей.

Серед призерів — студенти з
Рівненського університету водного
господарства, Аграрного університету Львова, Київського аеродинамічного інституту, Сумського університету.

П’ятий рік поспіль другий етап
цієї олімпіади відбувається саме
у Львівській політехніці. Під час
привітання переможців та призерів проректор Олег Давидчак подякував учасникам за зацікавлення

такою важливою дисципліною, попри те, що нині в моді комп’ютерні
науки.
Хоча дисципліна, про олімпіаду
з якої йдеться, стосується механіки, якою більше цікавляться хлопці,
цього разу нею зацікавилися чимало дівчат. До участі загалом зголосилося 46 студентів з університетів
Львова, Києва, Дніпра, Одеси, Сум,
Харкова, Рівного, Херсона.
— Другий етап олімпіади, що
відбувся у нашому університеті,
складався з двох турів: письмового розв’язування задач, а також
конструкторської роботи й тестів,
— пояснює завідувач кафедри технічної механіки і динаміки машин
Львівської політехніки Володимир
Малащенко.
Усі учасники продемонстрували достатньо високий рівень знань.
Журі визначило чотири призові
місця, а також заохочувальні відзнаки, зокрема за розв’язування
задач нестандартним шляхом, за
оригінальне вирішення завдань і
за активну участь в олімпіаді. Грамоти подяки отримали викладачі,
які підготували студентів.
Ірина МАРТИН

У Львівській політехніці побував керівник управління
інвестиційної політики Облдержадміністрації Роман Матис
і прочитав майбутнім маркетологам лекцію „Інвестиції: як і
звідки залучати, стратегії і практичні кроки“.
Роман Матис —
державний чиновник,
який має досвід роботи маркетолога впродовж 16-ти років. Про
це він розповів студентам. Лектор наголосив
на особливостях започаткування проекту та
певних моментах його
реалізування, на чому

треба зосереджуватися під час його втілення
— зокрема обирати короткотермінові проекти
та спиратися на поради
відомих маркетологів,
наприклад Філіпа Котлера.
Роман Матис наголошує, що намагається
принагідно контакту-

вати зі середовищем
молоді, яка потенційно
може долучитися до
цікавих проектів, котрі стануть стартовим
майданчиком розвитку
їхньої кар’єри. Скажімо, торік через проекти
Облдержадміністрації
пройшло приблизно 40
стажистів, дехто зали-

| Світлина Ірини Мартин

ЗУСТРІЧ ІЗ МАРКЕТОЛОГОМ-ПРАКТИКОМ

шився працювати, для
ще когось це був старт
в інші проекти.
Ірина МАРТИН
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Заступник начальника Екоінспекції у
Львівській області Василь Стрищак та
заступник директора Департаменту
екології ЛОДА Максим Василищин
розповіли студентам про основні засади
і тонкощі роботи в їхніх службах та
відповіли на запитання присутніх.
Свого часу екоінспекція та департамент екології належали до однієї структури — це був територіальний орган від Міністерства охорони навколишнього середовища.
Теп ер вони виконують різні функції.
Наразі ж триває реорганізація Державної екологічної інспекції та створення Державної природоохоронної служби. Основна ідея реформи

| Світлина Ірини Мартин

СТУДЕНТИ ІСТР ЗУСТРІЛИСЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ
МІСЦЕВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ОРГАНІВ

— поліпшення матеріального стану,
забезпечення різними видами техніки для здійснення лабораторного
контролювання, матеріальної бази,
підвищення зарплат, а найважливіше — поліпшити функціонування
цієї служби. Гості Інституту сталого
розвитку розповіли про структуру
установ, які вони представляють, а
також про особливості роботи кож-

ного відділу. Вони наголосили, що
попит на екологів є.
Зустріч пожвавилася, коли присутні змогли ставити фахівцям екологічних органів запитання. У діалозі йшлося про їхні історії успіху,
екологічну ситуацію міста та області, стан озер, відповідальність
за порушення законодавства тощо.
Ірина МАРТИН

ДАНСЬКА КОМПАНІЯ ЗАЦІКАВИЛАСЯ НАШИМИ
СТУДЕНТАМИ
Вчити, організовувати практику та працевлаштовувати
студентів і випускників Львівської політехніки готова данська
інженерно-консалтингова компанія BIIR (м. Орхус).

| Світлина Наталії Павлишин

Минулого тижня відбулася перша зустріч керівників трьох інститутів
Політехніки — ІІМТ, ІЕСК
та ІКНІ, а також відділу працевлаштування та

зв’язків із виробництвом із
засновником цієї компанії
Нільсом Томасом Сіллесеном, інженером-конструктором Юрієм Веретельником, HR-менеджером Ма-

риною Стягайл, у межах
якої обговорили можливості співпраці.
— Цю компанію засновано 2008 року в місті
Орхус. На ринку Украї-

ни працює від 2013 року.
Спершу розвивали свою
діяльність в Одесі, нині
почали працювати також
у Львові. Щоправда, тут
мають наразі маленький
офіс, де працює 10 осіб, а
надалі планують збільшити кількість працівників до
100 осіб. Їх цікавлять фахівці в галузі вітроенергетики та відновлювальних
джерел енергії, видобутку
та транспортування газу і
нафти. Також потребують
менеджерів проектів, інженерів, дизайнерів. Під
час зустрічі гості могли
дізнатися, як відбувається
підготовка відповідних фахівців у Політехніці, зокрема, оглянули інноваційні
лабораторії на базі ІЕСК,
— розповіла очільниця
відділу працевлаштування та зв’язків із виробництвом Світлана Гладун.
Наталія ПАВЛИШИН
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ДИРИГЕНТКА ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ ОКСАНА ЛИНІВ
ПОБУВАЛА У ПОЛІТЕХНІЦІ

| Світлини Наталії Павлишин

Серед легендарних постатей, які завдяки Міжнародному
інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою побували
у Львівській політехніці, є чимало тих, які за кордоном
відкривають нашу культуру для світу та пропагують
українське. Також маємо й інший приклад особистості, що
досягла неабияких висот, живучи в Україні, а водночас
здійснила вагомий вплив на світову думку. „Успіх Оксани
Линів — це ключ до успіху України“ — під таким гаслом
відбулося спілкування з музиканткою світової слави, першою
жінкою, яка стала головним диригентом Опери міста Граца
(Австрія), арт-директоркою і диригенткою Молодіжного
симфонічного оркестру України (YSOU), співзасновницею й
арт-директоркою фестивалю LVIVMOZART.

Привітав поважну
гостю народний камерний оркестр „Поліфонія“
Львівської політехніки
під керівництвом Романа
Крисленка. Оксана Линів
зауважила високу професійність музикантів.
Модерувала зустріч
її ініціаторка, директорка МІОКу Ірина Ключковська. На початку
вона зазначила, що пані
Оксана, незважаючи на
свій надзвичайно щільний графік, погодилася
прийти на зустріч до політехніків.
— Що не сталося б
у нас, знатимемо, що у
світі є люди, які тримають небо України. Серед
них і Оксана Линів, — наголосила Ірина Михайлівна.

Батьки Оксани присвятили своє життя музиці: тато — хормейстер, мама — вчителька
музичної школи міста
Броди. Тож і дівчина,
зростаючи у талановитому середовищі, завжди тяглася до музичних
інструментів, прагнула
бути музиканткою, ще
не знала, якою саме, але
точно хотіла працювати з
великим колективом.
Спершу Оксана Линів
навчалася у Дрогобицькому музичному училищі, а після — у Львівському.
— Явище наших музичних училищ для світу — феноменальне.
Ніде в Європі нема такої
форми закладів, де отримують загальну осві-

ту, а паралельно
вивчають різні
музичні предмети. Саме тут я
вперше навчилася диригувати.
Пригадую свій
державний іспит
— це був концерт
зі студентським
оркестром, а мій
виступ його завершував. Після
нього до мене
підійшов пан поважного віку, це був
один зі знаних музикантів Львова. Тоді його
слова для мене стали
певною мірою переламними: „Ви, звичайно, не
Тосканіні, але майбутнє
у вас велике“. Я тоді грала на сопілці, тож мене
здивувало, чому Тосканіні, не знала, яке мене
чекає майбутнє. Але ці
слова закарбувалися у
моїй пам’яті. Згодом підійшов однокурсник і запитав, чи не хочу спробувати продовжувати
навчання на симфонічному диригуванні. Була
переконана, що це чоловіча професія, як служба
в армії. Але ризикнула.
Спершу навчалася на
підготовчому факультеті, потім вступила на

навчання з основ симфонічного диригування,
— розповіла гостя.
Також пані Оксана зазначила, що у світовому
контексті українська музична освіта має великі
переваги. Ніде неможливо мати стільки уваги
від викладачів і стільки
практичної роботи з оркестром, як було у Львівській музичній академії.
— Під час уроку для
нас грали симфонічні
клавіри двоє професійних концертмейстерів
на двох роялях, а мій
педагог із диригування
спостерігав за кожною
моєю роботою та аналізував, що мені потрібно
виправити. Тобто з одним студентом впродовж двох академічних
годин працювало троє
викладачів, а таких занять було: 4 години симфонії щотижня, 3 години
опери і оркестрова практика. Здобуваючи освіту
у Дрезденській вищій
школі музики, розповіла
своїм професорам, як
побудована навчальна
програма у Львові, то
вони були подивовані,
казали, що у Німеччині
на це не вистачить жодного бюджету. Я переконана: якби не отримала
базову освіту у Львові,
то не знала б нічого. Розповідаю про це й німецьким студентам, і багато з
них їдуть на консультації
до мого викладача, —
додала Оксана Линів.
Диригентка зазначила, що добре розуміла:
після закінчення Львівської музичної академії
єдині перспективи, на
які могла сподіватися,
— диригувати церковним хором або дитячим
колективом. Тож коли
до рук потрапило ого-
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лошення про перший
міжнародний конкурс
диригентів, зрозуміла —
це шанс і подала заявку.
— За три місяці прийшло повідомлення, що
мене відібрали. У програмі конкурсу була 5-та
симфонія Густава Малера, яку не виконував
жоден оркестр України.
Тож, щоб підготуватися,
слухала її в інтернеті.
Перебуваючи на сцені
перед найкращим німецьким оркестром, розуміла, що не маю куди
повертатися: за спиною
— жодної перспективи.
Оркестр грав цю музику
вже ушістнадцяте, музиканти потомилися. Однієї миті зрозуміла, що
цей твір має вибухати,
від перших звуків емоції
вже повинні наростати.
Тож зупинила оркестр
раз, а потім вдруге. Було
помітно, як всі ожили:
одні були у захваті, що
врешті хтось критикує їх,
вимагає чогось іншого,
а інші, а це можна було
відчитати в їхніх поглядах, дратувалися — „хто

вона така, звідки вона, з
України, знає, як диригувати“. Та після виступу
до мене підійшла дружина композитора пані Малер зі сльозами на очах,
потисла руку.
Після цього конкурсу диригентське життя
Оксани Линів почало
стрімко розвиватися.
Вона досконало вивчила
німецьку мову. І перше,
що купила зі своєї стипендії, — всі листи Моцарта.
Варто наголосити,
що однією зі своїх місій
Оксана вбачає відкриття світові української
музики. Тож у кожній її
програмі обов’язково є
твори українських композиторів.
— Вибудувавши свій
авторитет, можу диктувати власні мистецькі умови. Зараз я вже у
тому статусі, коли мене
запрошують і пропонують робити те, що я хочу,
тобто підлаштовуються
під мої плани. Я дуже
щаслива, що бренд української музики у світі вже

СУСПІЛЬСТВО

так міцно закріпився за
мною. Усі знають, що з
українських творів завжди пропоную ті, які ніхто
раніше не чув. Щодо
класичної музики, то в
Україні досі працюють
за старими схемами, а
через те втрачають публіку. Змінити підхід до
класики — одна з моїх
сильних мотивацій. Тож
вирішила створити фестиваль LVIVMOZART,
щоб розвіяти стереотип
про нудну класичну музику та показати рівень
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її престижності, рівень
виконавців.
На завершення зустрічі Оксана Линів наголосила, що хотіла б
дожити до того часу,
коли нашою країною керуватимуть професіонали, які на перше місце поставлять інтереси
держави, її розквіт, а не
свій власний бізнес. У
будь-якому разі, попри
те, мусимо усі бути відповідальними громадянами.
Наталія ПАВЛИШИН

„УКРАЇНА — ОСНОВНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПАРТНЕР КАНАДИ“
Минулий тиждень у Львівській політехніці розпочався
діалогами з Надзвичайним і Повноважним Послом
Канади в Україні Романом Ващуком. Зустріч, яку було
присвячено темі „Україна — ключовий європейський
партнер Канади“, організував Міжнародний інститут
освіти, культури та зв’язків із діаспорою.
— Тут навіть тісніше, ніж у
тому 9-му трамваї, яким я сюди
приїхав, — пожартував про кількість слухачів Роман Ващук, зайшовши у вщерть заповнену слухачами актову залу Політехніки.
Розмова мала кілька напрямків. Передовсім посол говорив

про перспективи співпраці Канади й України, особливості двомовності Канади, навчання для
українських студентів, а також
ділився враженням від політичної
ситуації в нашій державі.
— Я гордий син Канади, але не
менш гордий нащадок Яворівщи-

ни, звідки походять мої пращури.
По маминій лінії дід, народжений
у Яворові, відвідував гімназію,
був в Українських січових стрільцях, брав участь у Листопадовому чині в Яворові. Цей родинний
зв’язок дає мені розуміння значення і вартості Української державності, — наголосив поважний
гість.
Говорячи про політичну ситуацію, яка склалася в нас, він зазначив, що Україна не є унікальна у
феномені нестандартних передвиборчих кампаній, бунту проти
традиційних політиків та їхнього
Закінчення на 18 с. m
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„УКРАЇНА — ОСНОВНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПАРТНЕР КАНАДИ“
підходу до життя. Він наголосив
і на тому, що в сучасному світі
всім — громадянам і дипломатам
— треба мати терпеливість і витримку. Життя триватиме і після
виборів президента, від кожного
залежить, яким це майбутнє буде
на мікро- і макрорівнях.
— Можливо як канадець бачу в
Україні багато позитиву, креативу, цікавих нових ідей. Потрібно
постаратися ці всі можливості на
горизонтальному рівні перетворити у вертикаль, але без того,
щоб кожного, хто є у вертикалі,
обізвати зрадником цінностей
нашого мережевого світу. Це
є виклик, а він у різних формах
буде проявлятися впродовж наступних п’яти років. Він уже може
бути позитивно розв’язаний чи у
студентському самоврядуванні
тут, чи в об’єднаних територіальних громадах, що створюються в
Україні і потребують людей, які
вміють планово, концептуально
думати на перспективу. У міжнародних відносинах також будуть
потрібні такі люди.
Ще одна проблема, яку вбачає
посол, це те, що ми говоримо про
свої страждання і поразки, але не
говоримо про перемоги і здобутки.
— Мав нагоду оглянути виставку, присвячену 100-річчю відомого
архітектора, будівничого Івана Левинського. Тоді подумав: чому ми
ніколи про нього не вчили, чому
мене навчали історії безконечних
програшів і страждань українського народу, а люди, які були успішні,
випадали з тієї історії. Українському світогляду бракує вміння бачити позитив, оцінити конструктив.
Це можна пояснити трагічною історією, що переживали українські
землі в різні часи. У сьогоднішніх
обставинах ця прогалина є проблемною і, очевидно, впливає на
настрій населення, його виборчі
наміри, створює вперте небажання бачити те, що реальне. Важливим є вміння бачити, відчувати і
розуміти свої здобутки і проблеми.
Важливо зрозуміти, що не треба

| Світлина Наталії Павлишин

m Закінчення. Початок на 17 с.

щоразу збурювати фундамент і
починати все знову. Я — прихильник того, що люди на різних етапах свого життя можуть збирати
досвід, освіту в різних країнах. Але
важливо створити таке політичне
середовище, де людина бачила б
свою перспективу тут.
Канада одразу після Революції
гідності створила багато додаткових програм на допомогу Україні,
зокрема, на підтримку реформування нової поліції, української армії, що почалася на Яворівському
полігоні, а тепер реалізується у 12
різних місцях України, на допомогу неурядовим організаціям. Існує
широкий спектр різних засобів для
підтримки нового, що змінює на
краще життя України. Багато планів здійснилося, але загальносуспільних радощів з цього приводу
не бачу.
Канада створює умови для
співпраці з Міністерством оборони
України, зокрема щодо навчання
військових, військово-технічної
співпраці. Українська сторона
може мати певність, що співпраця у військовій галузі — ротації,
які передають свою естафету з
рук у руки, вчаться на досвіді своїх попередників і адаптуються до
потреб ЗСУ, — можуть продовжуватися.
Цікавою для співпраці є й авіакосмічна галузь. Є проект, який

почнуть реалізовувати вже цього
літа: запуск дрібніших супутників для телефонів та інших систем
тощо. Ми маємо позитивну співпрацю з оновлення літаків серії
РН Протон-М чи розробки АН132 для Саудівської Аравії. Бачу
перспективи співпраці з українською IT-галуззю.
Відповідаючи на питання про
те, якби йому запропонували
посаду в українському уряді так,
скажімо, як запропонували Уляні Супрун, Наталії Яресько — чи
б погодився, Роман Ващук сказав:
— Якби я мав велике бажання, щоб мене називали „містер
Смерть“, який прийшов, не знати звідки вбивати бідних, нещасних зубожілих українців, то
я одразу погодився б. В Україні
існує двояке ставлення до людей
із діаспори, — з одного боку, є
такий солов’їний елемент: ви такі
наші, ви так комічно розмовляєте українською мовою. З другого — коли треба показати дію,
то раптом це входить у конфлікт
із українськими формальними і
неформальними реаліями. Тоді
ця людина стає іншою, її треба
випхати, для цього мобілізується українське законодавство та
інші засоби, — зазначив Роман
Ващук.
Наталія ПАВЛИШИН
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РОБОТА ДЛЯ КОЖНОГО НА ЯРМАРКУ КАР’ЄРИ
У Львівській політехніці 17–18 квітня відбувся
ХІІ Інженерний ярмарок кар’єри — наймасштабніша
виставка українських і міжнародних компаній. Мета
проекту — допомогти студентам знайти роботу на будьякий смак та зробити перший крок в успішне майбутнє.
З вітальними словами виступили
проректор Львівської політехніки Роман Корж та заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко. Цього разу представлено
майже 45 компаній. Уперше на Ярмарку були компанії „Воля“, „Нова
пошта“, „Інтеліартс“, Ggroop та багато інших. Переважно роботодавці
орієнтуються на студентів з третього курсу. Тоді молодь уже має певну
базу знань. Але для людей амбітних
і обізнаних готові робити винятки —
вони можуть випробувати свої сили,
навчаючись ще на першому чи другому курсах.

— Минулого року було понад три
тисячі учасників Ярмарку, цьогоріч
очікуємо більше п’яти тисяч. Компаній, що взяли участь, нині дещо менше, бо ми орієнтувалися на якість,
а не на кількість. Людей, які після
попередніх Ярмарків знайшли роботу, дуже багато. Навіть у команді
організаторів маємо такий приклад.
Щодо новинок, то цьогоріч студенти
могли надсилати нам свої резюме.
Компанії-учасники вибирали по троє
переможців, яких ми вітаємо вкінці
грошовими призами. А ще будемо
нагороджувати компанії у різних номінаціях за висновками студентів,

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ХІМІКІВ
У СТІНАХ ПОЛІТЕХНІКИ
В Інституті хімії та хімічних технологій організували
заняття з аналітичної хімії для… семикласників
У вівторок, 16 квітня, учні сьомого класу львівської приватної школи
Think Global у межах програми професійно-орієнтаційної роботи серед
школярів відвідали заняття з аналітичної хімії. Навчання у цій школі
відбувається за дещо специфічною
програмою. Курс хімії містить вивчення різних її видів — аналітичної,
органічної, загальної.
Викладачі кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії: доцент
— Федір Цюпко, асистент Віталій
Стаднік і науковий співробітник —
Мартин Созанський провели заняття
з основ якісного хімічного аналізу, з
тетриметричного методу аналізу (це
хімічний метод кількісного аналізу).
Також учням показали можливості
інструментальних методів аналізу,
а саме хроматографії — як без хімічних реакцій можна здійснювати
якісно-кількісні визначення речовин.

Діти могли самостійно зробити
визначення, якісні хімічні реакції,
тетрування. Що цікаво, за висновками їхніх контрольних вимірювань,
усі впоралися зі завданням успішно.
Вони показали результат на рівні студента другого курсу, а це дуже добре.
Учениця сьомого класу школи
Think Global Дзвінка Дмитрук мріє
вступити в ІХХТ й ділиться враженнями про заняття:
— Сьогодні ми робили різні експерименти. Мені сподобалося. Дуже
люблю хімію. А експериментувати
просто обожнюю!
— Ми вважаємо, що таку роботу
треба здійснювати не тільки з учнями
випускних класів, а починати значно
швидше. Це спільна ініціатива школи
та нашого Інституту. Уперше організовували такий захід з настільки
юними школярами. Сподіваємося, ці
заняття стануть у нас постійними,—

— зазначила головна організаторка
Оксана Магіс.
Багато компаній мають особливі
програми для стажувань студентів.
AMC Bridge — компанія, яка розробляє інженерне програмне забезпечення у галузі будівництва та архітектури, орієнтується на студентів, які
вже з третього курсу можуть працювати, а водночас прагнуть здобувати
додаткові навички. У Sigma пропонують такі можливості для студентів:
інтернатура, курси для початківців,
курси для професіоналів. Компанія
Leobit розробляє програмне забезпечення, а за опитуванням 2018 року
визнана найкращим роботодавцем
Львова серед усіх ІТ-компаній. Адже
має вакансії не тільки для людей з
досвідом, а й для студентів. Середній
вік працівників — 21–22 роки.
Загалом стажування у різних компаніях триває в середньому від трьох
до дев’яти місяців.

зазначає завідувач кафедри фізичної,
аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Павло
Шаповал.
В Інституті зізнаються, що такі
заходи потребують підготовки. Хоч
дітей було лише п’ятнадцять — невеликий клас, але біля них потрібні
хоча б троє людей для гарантування
безпечного виконання робіт.
Заняття не мало на меті перевірити знання учнів з хімії. Але, за словами викладачів, школярі вже знають
основні поняття: що таке аналітична
реакція, чим вона відрізняється від
звичайної.
„Не можу сказати, що це заслуга якоїсь певної шкільної програми.
Напевно, це бажання дітей пізнавати
щось нове. Далеко не кожна школа
має хімічний клас, у якому було б
зібрано так багато хімічного обладнання, а тим паче — інструментального. Тому така співпраця шкіл із
закладами вищої освіти розширює
можливості школи у плані надання
практичних навичок учням. А для ВНЗ
це додаткова можливість заохотити
учнів у майбутньому стати нашими
студентами“, — підсумовує завідувач
кафедри Павло Шаповал.
Сторінку підготувала
Ольга МАЦЬКІВ
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ВЕСНЯНЕ ЧТИВО. ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Цього тижня дещо відійду від формату статей про
минулі виступи. На це є кілька причин. По-перше,
останні два виступи презентував не один інститут (як
у випадку з ІНЕМ-ІНПП, де від другого була лише одна
танцівниця), і навіть не два, а збірна відразу чотирьох
(!) інститутів: ІСТР, ІАПО, ІКТА, ІХХТ. По-друге, цього
разу мені випала нагода трохи ближче познайомитись
із закулісним життям команд, зрозуміти їх на рівні
глибшому, аніж глядач. Тож матеріал окреслить одразу
два виступи.

Команда
ІСТР+ІАПО+ІКТА+ІХХТ

| Світлини Микити Гаврилюка

Першою почала команда
ІСТР+ІАПО+ІКТА+ІХХТ (далі ІІІІ),
що явила світові реп-концерт.
Я не знаю, скільки часу вони витратили на написання текстів п’яти
повноцінних треків, але воно було
того варте. Якщо скажу, що залу
розривало від шуму оплесків після кожної композиції, то не применшуватиму. А потрапляли у біт
майже стовідсотково.
До слова, про тексти. Вони
були гарні: непогано написані, з
дотриманням правил римування,
а головне — цікавими. І тут хочу
закцентувати. Поєднання вічного з
актуальним — це дуже добре, але
команди зробили навіть більше.
Вони поєднали усе це з мемами.
Таким чином усі групи глядачів
отримали максимум позитивних
вражень від виступу.
Теми, які піднімали у композиціях, відрізнялися одна від іншої.

Окремим плюсом для мене стало
те, що треки переходили від жартівливих до більш серйозних та ліричних. Передостання композиція,

попри свою мінорність, неймовірно добре вписалася у загальний
контекст виступу ІІІІ. Винахідливою
була й ідея з підсвіченою ванною.
Проте завершення було зовсім не
сумним, а радше навпаки.
Безперечно, треба згадати тут і
про бенгер, котрий заявили ще на
візитках. Але не бачу сенсу багато говорити про нього, адже цей
текст уже тиждень наспівують чи
не всі глядачі з того виступу.
Окремо хочу виділити головне
відкриття цієї Весни — пані Марію.
Цей хід не просто був вишуканим,
він був геніальним! Що за пані Марія? Це надхаризматична прибиральниця, що робила залу чистою
до та після всіх виступів, а також
була їхньою глядачкою. На самому
початку реп-концерту пані Марія
підготувала громадськість до шоу:
розповіла про значення репу, позначила зони для флексу. Одне
слово — БРАВО!!!
Хоча, звичайно, були й хиби.
Явних мінусів було два: занадто
довге підготування до виступу та
низька якість звуку у певні моменти. Декілька слів про кожен.
Перший: шановні ІІІІ, якщо ви вирішили підігріти публіку танцювальною імпровізацією (яка була
дуже добра; окрема повага хлопцю у „толстовці“), то ризикували
її спекти. Не знаю, що там відбувалося за кулісами, але краще б
ви трохи прискорились. Друге:
здебільшого, річ ясна, це недолік
апаратури, але іноді слова хлопців
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на сцені мовби „збивалися“ в один
клубок, у якому важко було щось
зрозуміти.
Якщо б я оцінював цей виступ
окремо від наступного, то ставлю
85/100. Учасники направду заслуговують на похвалу, адже вони
змогли зацікавити навіть ту аудиторію, що реп зазвичай не слухає.

.

Тепер окреслимо другий виступ. На мою думку (а вона тут
збігається з глядацькою), це є
100% фаворит всього фестивалю.
Варто очікувати, що гран-прі здобудуть ІКТА+ІХХТ, тобто вся збірна
ІІІІ.
То яка ж на смак остання вистава студентського фестивалю?
Це можна описати однією фразою: колосальна робота. Над усім:
від сюжету до декорацій, від сценарію до показу талантів.
Загалом уся вистава „Де шкатулка?“ — це своєрідна данина
поваги до творчості режисера Гая
Річі. Хоча багаторазове посилання
на фільм „Залягти на дно у Брюге“
вказує на те, що надихалася команда ще й творіннями маестро
Мартіна Макдони.
Загалом можна впевнено
мовити: саме у цього виступу
найпровокативніший сценарій
з-поміж усіх на „Весні“. Тут вам
і жарти про євреїв та „арійських
виродків“, і сексуальну об’єктивацію, і навіть щось, близьке до

вульгарного лексикону. Звичайно,
наприкінці всі помруть, причому
найкомічнішим з усіх можливих
способів, наприклад — від раптового епілептичного припадку (до
нього ми ще повернемося пізніше).
І здавалося б: „Ну, як ця конструкція взагалі може триматися
купи?“ А вона може. Та ще й мораль „просуває“ дружбу, любов,
мистецтво.
Насправді тут зіграла позитивну роль перевірена концепція. Але, попри дуже небезпечну
близькість такого запозичення до
плагіату, на виході ми отримали
самостійний твір.
То чому ж саме ця вистава переможе, на мій погляд? Відповідь
проста — майстерний сценарій.
Переповнений чеховськими рушницями, але доволі елегантно.
Наведу простий приклад. У нас
є персонаж дона мафії, котрого
звуть Крігер. Він жадібний єврей.
І настільки, що намагається полагодити зламані лампочки, щоб
не купувати нові. І тут
ми повертаємося до
епілепсії, від якої наш
персонаж страждає.
Щоразу, як він викручує лампочку, що мерехтить, у нього починається приступ. Це
зазначається на самому початку, а нам, глядачам, „дають“ тезу: „У
Крігера приступи через
лампочки“. І як же він
вмирає? При завершенні вистави головні
герої під час суперечки, чи варто вкрасти у
нього шкатулку, неодноразово вимикають
і вмикають світло, тоді
у Крігера стається приступ і він закономірно
вмирає. І тут ми, глядачі, отримуємо нібито

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

21

продовження тієї тези: „Лампочки
таки вбили Крігера“.
За продуману до дрібниць роботу, сміливість, проявлену у процесі постанови, нестандартність
представлених талантів (окрема
подяка за композицію у жанрі
електросвінгу) — за все це й варто віддати заслужене перше місце
цій виставі та всім, хто був причетним до її створення.
Якихось конкретних мінусів я
не побачив — все було довершено.
Якби оцінював цей виступ окремо
від попереднього, то оцінка була
б дуже близька до максимальної,
тобто десь 95/100.

Але ці два виступи, на мій погляд, не можна розглядати окремо, у контексті причетності до них
конкретних команд. Тож у разі сумісного їх аналізу моя оцінка була
б 100/100, адже настільки масштабне творіння з незначними мінусами саме на таку оцінку й заслуговує.
Я не знаю точно, скільки людей доклало зусиль до створення цього грандіозного шоу, але я
впевнений, що кількість тих із них,
хто не був на сцені, дуже велика.
Свою вдячність головним акторам
я вже висловлював. А зараз хочу
подякувати акторам масовки, демонстрантам талантів, всім тим,
хто був залучений до команди ІІІІ,
і головне — режисеру і сценаристові. Дякую.
Микита ГАВРИЛЮК,
студент першого курсу ІНПП

22

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ч. 14-15 [3054-55]
25 квітня — 15 травня 2019

СТУДЕНТИ ІСТР ПЕРЕМОГЛИ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ
КОНКУРСІ ЧИТЦІВ ШЕВЧЕНКОВОЇ ПОЕЗІЇ
Двоє студентів Інституту сталого розвитку
ім. В. Чорновола — третьокурсники Анастасія
Мар’ян та Дмитро Качковський 19-20 квітня брали
участь у XXV Всеукраїнському відкритому конкурсі
читців ім. Т. Шевченка, що проходив у Національній
академії керівних кадрів культури і мистецтв Києва.
Конкурсантами було понад 250
осіб із різних регіонів України. Політехніки здобули найвищі нагороди конкурсу. Анастасія Мар’ян
— володарка Гран-прі конкурсу у
номінації „Художнє читання“. Дмитро Качковський — лауреат 1-го

ступеня. Журі відзначило, що він
має акторський дар від Бога.
Виступи учасників оцінювались
у таких номінаціями: художнє читання, літературно-музичні композиції, вистави та уривки з вистав,
співана поезія.

— Хвилювання перед виступами
чергувалось із насолодою від почутого у вокалі чи поетичному слові,
побаченого на сценічних майданчиках, чи у композиціях постановок сучасного, авангардного чи
класичного характеру виконання,
що перевершували найвибагливіші очікування. Те, що наші студенти
взяли такі високі нагороди свідчить
про неабияке значення конкурсу Шевченківських читань, який з
року в рік проходить у Політехніці, — наголосила голова осередку
Товариства „Просвіта“ ІСТР Ольга
Недзвецька.
Н. П.

СТУДЕНТИ ІСТР ІМ. В. ЧОРНОВОЛА ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО ВІДНОВЛЕННЯ ЧЕРЕШНЕВОГО ГАЮ
У ландшафтному парку „Знесіння“ до 150-річчя від
дня народження Климентія Шептицького відбулася
акція „Відновлення черешневого гаю, закладеного
Климентієм Шептицьким“. Інститут сталого розвитку
ім. В. Чорновола Львівської політехніки став
співорганізатором акції.
Ділянка, де висаджувалися
черешні, у 1923 році була полем,
частину якого, площею у дві сотні гектарів, викупив Митрополит
Андрей Шептицький. За декілька
років його брат Климентій за до-

помогою монахів вирішив посадити тут черешневий гай. Деякі з
дерев, висаджених під його керівництвом, збереглися й досі, проте значну частину цього гаю було
занедбано.

Загалом у заході взяло участь
понад 100 волонтерів, які спочатку
прибрали парк, а потім висадили
50 саджанців черешень. Викладачі
та студенти ІСТР ім. В. Чорновола
під керівництвом заступниці декана з навчально-виховної роботи
Ольги Кузь долучилися до толоки,
а також взяли участь у мікоризації посадкового матеріалу та висадженні черешень. Викладачка
кафедри екологічної безпеки та
природоохоронної діяльності, голова правління ГО „Екологічний клуб
«ПОЛе»“. Марія Руда розповіла про
інноваційну технологію мікоризації
саджанців, а студенти могли закріпити отримані знання на практиці.
Н. П.

ч. 14-15 [3054-55]
25 квітня — 15 травня 2019

КЕРАМІЧНИЙ РІГ ДОСТАТКУ
ВЕЛИКОДНЯ Й ВЕСНИ
У Блакитній залі Палацу Потоцьких — великодня
інсталяція — „РАЙ це“. Ця невелика — стіл посеред
зали і біля дзеркала — виставка кераміки відомого
львівського митця Василя Бабія переносить кожного
у казковий та поетичний світ. Триватиме вона до 17
травня.

| Світлини Наталі Яценко

Василя Бабія можна й
не знати як особистість,
але з його роботами мимоволі багато хто знайомий. Певно, більшість
бачили вивіску-качалку
„Львівських пляцків“ чи
янголят на одвірку львівської легендарної „Вірменки“ (у ній, до слова,
маляр не раз бував на каві
зі своїми викладачами, навчаючись у ЛНАМі). Митцем Василь Бабій відчув
себе ще у шкільні роки,
коли через заїкання (кинулася на нього собака, потрапив
під машину) ховався від насмішок
однокласників на останній парті й
малював. Після навчання в академії
зостався прихильником свободи у
самовираженні — був фрілансером
навіть ще у ті часи, коли про таке
поняття й не чули. Його роботи є у
різних закладах, багато з них виконані на замовлення.
Василь Бабій залишається вільним
митцем і досі, бо
вважає, що найважливіше — слухати
себе, своє внутрішнє „я“. Скульптури,
які художник створив зі смаком, захоплюють і надихають.
Вони — повітряні, динамічні, такі,
що спонукають до пошуків метафор, до вигадування особистих
абстракцій. Причому основним
матеріалом для митця залишається глина — у ній він відчуває велику
енергетику й закодовану інформацію землі.
Виставку „РАЙ це“ відкрили напередодні Вербної неділі. Більшість
її експонатів (а це декілька десятків керамічних виробів переважно
у формі яйця) дуже святкові. Пре-

зентовані на столі, вони створюють
враження підготовки до великого,
розкішного бенкету. Центральне місце серед кошиків, оповитих
виноградом та іншими фруктами,
яєць, вкритих квітами, і яєць зі зображенням Богородиці й Божого
дитяти, займає людська голова, з
якої виростають трава й квіти. Тема
воскресіння тут
потрактована ширше, ніж релігійно. І
ще один експонат
не залишає нікого
байдужим — яєчня
на тарелі з циферблатом годинника.
Під час відкриття
експозиції доводилося чути, як автора
тому називали львівським Сальвадором Далі, який втілює химерний
задум у кераміці.
На думку кураторів виставки
Марти Двораковської й Івана Дудича, „РАЙ це“ — „творча гра зі
змістом та формою, у якій кожен з
окремих пластичних елементів, мов
деталей пазла, може сам укласти
свою дивовижну історію до відчитання — історію весни, історію Великодня“.
Наталя ЯЦЕНКО

КУЛЬТУРА
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Екранізація роману Сергія Жадана „Ворошиловград“, назва
якої „Дике поле“, перемогла
у п'яти категоріях премії „Золота Дзиґа“. Команда фільму
отримала нагороди у номінаціях
„Найкраща чоловіча роль“ (Олег
Москаленко), „Найкраща чоловіча роль другого плану“ (Володимир Ямненко), „Найкраща
операторська робота“ (Сергій
Михальчук), „Найкраща робота
художника-постановника“ (Владлен Одуденко) та „Найкращий
звук“ (Сергій Степанський). Найкращим фільмом стала стрічка
Сергія Лозниці „Донбас“.
Благодійна організація Rotaract
Club Lviv International, члени
якої є студентами львівських
ВНЗ, 2 травня організовує благочинний вечір у стилі Америки
1920-х років. На ньому відбудеться аукціон та лотерея, кошти
з яких скеровують на закупівлю
кардіомоніторів та інкубаторів
для новонароджених дітей львівського пологового будинку №1.
Організатори планують запросити понад 250 гостей, на яких
чекатимуть виступи шоу-балету
й ілюзіоністів, виступ діджеїв та
солодощі.
У Національного музею у Львові
ім. А. Шептицького (пр. Свободи, 20) репрезентували
відреставровані ікони ІІ пол.
XVI ст. „Страсті Христові“ та
„Страшний Суд“. Ікони — з
церкви Вознесення Господнього
у селі Багнувате Турківського
району Львівської області. Вони
репрезентовані вперше, хоча
надійшли до музею ще 1939 року
з розформованої збірки Музею
Богословської академії у Львові. Цією репрезентацією музей
вшановує пам’ять Володимира
Мокрія, завідувача науково-дослідного реставраційного відділу.
Завершилася робота над документальним фільмом Юлії Шашкової
„Ульяненко без цензури“. Зйомки
картини розпочалися два роки
тому на „Книжковому арсеналі“
й відбувалися в Києві, Хоролі та
Лос-Анджелесі. У них брали участь
відомі українські письменники та
друзі, знайомі Ульяненка. Прокат
фільму розпочнеться 2020 року,
коли буде 10-та річниця смерті
Олеся Ульяненка, одночасно в
Україні, Канаді, Австралії й Італії.
За матеріалами інформагенцій
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ПАМ’ЯТІ РЕКТОРА ҐДАНСЬКОГО
ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯЦЕКА
НАМЄСНІКА
14 квітня 2019
року раптово помер професор Яцек
Намєснік — ректор
Ґданського технологічного університету.
Ця щира і розумна
людина залишила в
наших серцях теплі
спогади та глибоку подяку за його
великий внесок у
встановлення та поглиблення
польсько-українського співробітництва в галузі науки й освіти,
зокрема між нашими університетами.
Яцек Намєснік був ученим,
який не лише зосередив свої зусилля на впровадженні Ґданської
політехніки в престижну групу
дослідницьких університетів, а й
зробив можливим для науковців
Львівської політехніки викладати
у польському навчальному закладі, а для студентів стажуватися в рамках програми Erasmus+,
зокрема на відомих польських
фірмах.
Два роки тому ми мали змогу
познайомитися з Яцеком Намєсніком, коли він перебував із візитом у Львівській політехніці. Ми
говорили про спільні плани щодо
розширення нашого співробітництва, йшлося також про заходи із
вшанування львівських професо-

рів, яких замордували
гітлерівці на Вулецьких пагорбах у Львові
1941 року. І було дуже
приємно спілкуватися
з ним, як із прихильником сміливих реформ,
симпатиком України,
надійним партнером
і добрим другом, який
всіляко підтримував
зміцнення відносин
між нашими університетами.
З великим сумом ми сприйняли трагічну звістку про смерть
цього унікального чоловіка і великого вченого, який пов’язав
всю свою наукову та педагогічну
кар’єру з Ґданською політехнікою
і був одним з найвідоміших польських науковців.
Рада ректорів Львівської області, ректорат, Вчена рада і вся
академічна спільнота Львівської
політехніки глибоко сумують у
зв’язку із смертю ректора Яцека
Намєсніка та висловлюють щирі
співчуття родині та близьким покійного, а також усій академічній
спільноті Ґданського технологічного університету.
Юрій БОБАЛО,
в. о. ректора Національного
університету
„Львівська політехніка“,
голова Ради ректорів
Львівської області

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств,
організацій
та приватних осіб.
Вартість оголошення:
•	комерційного характеру: до 30 слів —
70,00 грн.; від 30 до 60 слів — 140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн.;

• співчуття — 30,00 грн.;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.; від 30
до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публікацій — знижка 10% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33.
E-mail: audytoriya@gmail.com

НАШ КАЛЕНДАР
28 квітня — Воскресіння Христове.
3 травня — Всесвітній день свободи преси.
8 травня — День пам’яті та примирення.

Пам’ятні дати

25.04.1915 — початок боїв Українських Січових Стрiльцiв на горі
Макiвка.
25.04.1945 — помер гетьман
Павло Скоропадський, який
1918 року очолював уряд України.
26.04.1890 — народився Микола
Зеров, український поет, перекладач, лiтературознавець.
26.04.1986 — вибухнув реактор
Чорнобильської АЕС .
27.04.1904 — помер Михайло Старицький, український драматург,
поет i режисер.
28.04.1918 — Чорноморський військовий флот підняв українські
прапори.
28.04.1922 — заснування Української господарської академії
у Подебрадах (Чехiя).
29.04.1875 — народився Модест
Менцинський, український співак (тенор).
2.05.1648 — Богдана Хмельницького обрали гетьманом України.
4.05.1838 — викуплено з кріпацтва Тараса Шевченка (за старим стилем 22 квітня).
5.05.1836 — народився Сидiр
Воробкевич, український поет i
композитор.
5.05.1907 — народилася українська письменниця Iрина Вiльде.
6.05.1910 — помер Борис Грiнченко, автор „Словаря української мови“.
6.05.1920 — народився Григорiй
Тютюнник, український письменник.
6.05.1947 — антиукраїнський договір СРСР, Польщі, Чехо-Словаччини про спільну боротьбу з УПА.
7.05.1840 — народився Марко
Кропивницький, український
драматург, режисер i актор, один
із основоположників українського професійного театру.
9.05.1871 — народився Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф i громадський
діяч.
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МНОГАЯ
ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного
університету „Львівська політехніка“ сердечно вітає зі
75-річним ювілеєм завідувача кафедри, доцента, кандидата технічних наук

Колектив кафедри теоретичної та
прикладної економіки Національного університету „Львівська політехніка“ щиро вітає з ювілеєм доцента
кафедри

Мирослава Дмитровича
КІСЕЛИЧНИКА.

Марту Львівну
ДАНИЛОВИЧ-КРОПИВНИЦЬКУ.

Щиро бажаємо Вам миру, благополуччя, міцного здоров’я, добробуту, творчої наснаги, успіхів
у науковій та освітянській діяльності, особистого
щастя та Божого благословення. Многая Вам літа!

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас — наші щирі слова:
Бажаєм здоров’я та многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного
університету „Львівська політехніка“ сердечно вітає з 80-літнім ювілеєм багаторічного завідувача навчальних лабораторій, нині провідного спеціаліста кафедри

Анатолія Григоровича
ОСТАНІНА.

80 — це зрілість золота.
Нехай до ста, а може іще далі
Летять не озираючись літа!
Здоров’я Вам від свіжої джерельної водиці,

Багатства від святої нашої землиці!
Щоб доля завжди усміхалась
І старості не піддавалась.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

Примітка: непряма реклама, ювілейні та інші статті на замовлення —
50% від тарифів.

На обкладинці
(остання сторінка, повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

Незалежно від місця розміщення
і розміру:

• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.

Система знижок

За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“
оголошує конкурс на заміщення посад
науково-педагогічних працівників кафедр:
••автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій — доцент (2);
••автоматизованих систем управління — доцент (3);
••автомобільних доріг та мостів — доцент (1), старший викладач (1), асистент (1);
••адміністративного та інформаційного права —
професор (1);
••адміністративного та фінансового менеджменту — доцент (1);
••архітектури та реставрації — професор (1), доцент (2);
••архітектурного проектування — доцент (3);
••архітектурного проектування та інженерії — доцент (7), старший викладач (1), асистент (1);
••будівельних конструкцій та мостів — доцент (2),
асистент (1);
••будівельного виробництва — доцент (5);
••вищої математики — доцент (9), асистент (1);
••вищої геодезії та астрономії — доцент (2), асистент (1);
••геодезії — професор (1), старший викладач (1);
••гідравліки і сантехніки — доцент (1);
••дизайну та основ архітектури — професор (1),
доцент (2), старший викладач (2);
••економіки підприємства та інвестицій — професор (1), доцент (4);
••експлуатації та ремонту автомобільної техніки —
професор (1), доцент (1);
••електроенергетики та систем управління — доцент (2), старший викладач (2);
••електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем — доцент (1);
••електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій — професор (1), доцент (1);
••електронно-обчислювальних машин — доцент (3), старший викладач (2);
••журналістики та засобів масової комунікації —
доцент (2);
••захисту інформації — професор (3), доцент (1);
••зварювального виробництва, діагностики та
відновлення металоконструкцій — старший викладач (1);
••зовнішньоекономічної та митної діяльності —
професор (1), доцент (4);
••інженерної геодезії — доцент (1), старший викладач (1);
••іноземних мов — доцент (2);
••інформаційних систем та мереж — професор (1),
доцент (1), старший викладач (1), асистент (2);
••інформаційних технологій видавничої справи —
доцент (2);

••інформаційно-вимірювальних технологій — професор (2);
••історії, музеєзнавства та культурної спадщини —
доцент (1), старший викладач (2);
••кадастру територій — доцент (1);
••картографії та геопросторового моделювання —
доцент (1);
••комп’ютеризованих систем автоматики — доцент (2), старший викладач (1);
••маркетингу і логістики — доцент (7);
••менеджменту організацій — професор (1), доцент (2);
••менеджменту та міжнародного підприємництва — професор (3), доцент (3), старший викладач (1);
••механіки та автоматизації машинобудування —
професор (1), доцент (3);
••міжнародної інформації — професор (1), доцент (1);
••містобудування — професор (1), доцент (1);
••напівпровідникової електроніки — професор (2),
доцент (1);
••нарисної геометрії — старший викладач (1);
••обліку та аналізу — доцент (5), асистент (1);
••обчислювальної математики та програмування —
професор (2), доцент (4);
••органічної хімії — професор (2);
••педагогіки та соціального управління — професор (1), доцент (2);
••підприємництва та екологічної експертизи товарів — професор (1), старший викладач (1);
••політології та міжнародних відносин — професор (1);
••прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів — доцент (1), асистент (1);
••прикладної математики — професор (2), доцент (3), старший викладач (1);
••прикладної лінгвістики — доцент (1);
••прикладної фізики і наноматеріалознавства —
професор (1);
••приладів точної механіки — професор (1);
••програмного забезпечення — професор (2),
асистент (1);
••проектування та експлуатації машин — доцент (1);
••радіоелектронних пристроїв та систем — доцент (1);
••систем автоматизованого проектування — професор (1), доцент (5), асистент (1);
••систем штучного інтелекту — доцент (1);
••соціальних комунікацій та інформаційної діяльності — доцент (2);

ч. 14-15 [3054-55]
25 квітня — 15 травня 2019

••соціології та соціальної роботи — професор (1),
доцент (1), старший викладач (3), асистент (1);
••спеціалізованих комп’ютерних систем — асистент (1);
••телекомунікацій — старший викладач (1), асистент (1);
••теоретичної радіотехніки та радіовимірювання —
старший викладач (2);
••теоретичної та загальної електротехніки — професор (1), доцент (1);
••теоретичної та прикладної економіки — доцент (1);
••теплогазопостачання і вентиляції — професор (2), старший викладач (1);
••теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій — доцент (3), старший викладач (1);
••технології біологічно активних сполук, фармації
та біотехнології — доцент (1), старший викладач (1);
••технології машинобудування — професор (1), доцент (1), старший викладач (1);
••технології органічних продуктів — доцент (3);
••транспортних технологій — доцент (1);
••туризму — професор (1), асистент (1);
••української мови — доцент (2), старший викладач (1);
••фізики — доцент (2);
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••фізичного виховання — професор (1), доцент (1),
старший викладач (4), викладач (1);
••фізичної, аналітичної та загальної хімії — професор (2), доцент (4), старший викладач (2), асистент (1);
••фінансів — професор (2), доцент (1);
••фотограмметрії та геоінформатики — доцент (2),
старший викладач (2);
••фотоніки — доцент (1);
••хімії і технології неорганічних речовин — професор (1), доцент (1);
••хімічної інженерії — доцент (1), асистент (1);
••хімічної технології переробки нафти та газу —
доцент (1);
••цивільної безпеки — старший викладач (1).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок обліку
кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів
про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список
друкованих праць і винаходів, завірених за встановленим порядком, згоду на збір та обробку персональних даних, копії паспорта та трудової книжки.
До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад
професора і доцента допускаються особи, які мають
наукову ступінь доктора чи кандидата наук за профілем кафедри.

Термін подання документів на конкурс — місяць з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат
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Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
залікову книжку № 1507081 на ім’я:
Кошельник Андрій Олександрович;
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студентський квиток на ім’я: Губенко
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ім’я: Литвин Мар’ян Андрійович;
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залікову книжку № 2615376 на ім’я:
Артимович Марта Ігорівна;
студентський квиток № 11342808 на
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