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ВАША ДУМКА

МУЗЕЇ — НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ
ЧИ ЗАСТАРІЛІ ПИЛОЗБИРАЛЬНІ?
Олександр Луцко, студент другого курсу Інституту будівництва та інженерії
довкілля:

„Мають змінитися люди“
Зараз музеї не відвідую. Причиною є банальна нестача часу. У рідному місті (Хмельницькому —
авт.) я бував у музеях, але це були походи спільно з класом. Деякі відвідував самостійно,
бо було цікаво. Нині в суспільстві нема сильного зацікавлення такими закладами. Однак не
думаю, що справа у музеях. Мають змінитися люди. Я ще не був за кордоном, але дуже хотів
би туди потрапити. Відвідав би музеї Парижа, а також Галерею мистецтв у Санкт-Петербурзі. Не
думаю, що між нашими й закордонними музеями є якісь суттєві відмінності, але українці звикли дивитися на когось.

Ігор Мартинюк, студент першого курсу
Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій:

„Музеї стали менш
популярні“
Андріяна Пилипів, студентка
першого курсу Інституту
психології та права:

„У нас не цінують
культуру“
У музеях не буваю, на жаль. Один
раз лише була. Хоч це й цікаво. Як на
мене, для заохочення аудиторії варто було б ввести якісь сучасні методи подачі інформації замість нудних
екскурсій. Хотіла б побувати у музеях за кордоном, зокрема у Луврі. Це
моя мрія, і туди поїду. Гадаю, в Україні немає альтернативи музеям рівня
Лувру. Це тому, що у нас не цінують
культуру й духовне багатство нації.

У музеях я бував лише під час шкільних
екскурсій. Напевно, через колосальний розвиток технологій, а також багатий вибір дозвілля, музеї стали менш популярні. Краще запровадити
певні нововведення. Наприклад, не лише подивитися на експонат і
вислухати нудну екскурсію, а організувати інтерактивний захід.

Олена Рудь, студентка четвертого
курсу Інституту архітектури:

„Потрібне сучасніше
облаштування“
Музеї відвідую нечасто, бо мало часу. А
взагалі музеї люблю. Була, мабуть, у всіх
львівських, але доволі давно. Чому люди мало
цікавляться музеями? Це пояснити важко. Може,
експонати вже не дуже цікаві. Потрібне більш сучасне інтерактивне
облаштування. Як на мене, всі музеї гарні: і українські, і закордонні.

Софія Скруть, студентка другого курсу Інституту гуманітарних і соціальних наук:

„До відвідин музею треба „дійти“ самому“
У вільний час я ходжу в музеї, бо це цікаво. Принаймні раз на місяць намагаюся відвідати якийсь з них. Більше люблю музеї, що висвітлюють давню історію.
Навколо відвідування музеїв сформувалося багато стереотипів, наприклад, що це
нецікаво, нудно, там нема на що дивитися. Але це не так. До відвідин музею треба
„дійти“ самому. Перевага музеїв у тому, що ти можеш дізнатися багато нового, але
не є обмеженим у часі настільки, як, скажімо, у кіно. Але недоліками є „запиленість“,
відсутність новизни. Можна було б навіть створити інтерактивний простір. Хоча кожен
сам мусить виховувати в собі інтерес до музеїв.
Опитувала Ольга МАЦЬКІВ
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Від попереднього засідання Вченої ради минув неповний
місяць, однак здобутків політехніків виявилося так багато, що
24 квітня нагородження тривало понад 45 хвилин! Врешті всі
призери олімпіад і змагань одержали нагороди, а науковці
— офіційні підтвердження своїх нових наукових ступенів.
Опісля тривалих приємностей перейшли до робочих питань.
Заслухавши доповідь
директора ІППТ Йосипа
Хром’яка про діяльність
інституту та результати
його перевірки комісією
університету, Вчена рада
відзначила, що в 2016–
2018 роках колектив ІППТ
виконав значний обсяг
робіт із удосконалення
навчально-методичної та

наукової діяльності, міжнародної співпраці, покращення кадрового, організаційного, фінансового та
матеріально-технічного
забезпечення освітнього
процесу. Окремо серед
досягнень інституту виділили освітній проект
„Інноваційний навчально-науковий комплекс

„Школа-Коледж-Університет-Підприємство“, який
передбачає безперервну
ступеневу підготовку за
інтегрованими навчальними планами та трьома
освітніми рівнями — „молодший спеціаліст“, „бакалавр“ та „магістр“. Також
відзначили науково-видавничу діяльність інсти-
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ВЧЕНА РАДА: МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ,
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туту: за звітний період побачили світ 13 навчальних
посібників, 31 монографія,
10 з яких — іноземною мовою, 159 статей у наукових
Закінчення на 4 с. m

КЕРІВНИКІВ ВИШІВ ЛЬВІВЩИНИ ЕКЗАМЕНУВАЛИ
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Наприкінці квітня у Львівській політехніці відбулася масштабна
перевірка знань у галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності
керівників закладів вищої освіти, їхніх заступників, а також
керівництва департаментів та управлінь освіти Львівщини.

Такі заходи мають на
меті організовувати безпечні та нешкідливі умови
навчання, праці та виховання учасників освітнього процесу, підвищувати
кваліфікації посадових

осіб з питань охорони
праці, пожежної та радіаційної безпеки, дорожнього руху, санітарної гігієни, цивільного захисту
та дій у надзвичайних ситуаціях.

— Це плановий захід
постійно чинної комісії
Міністерства освіти та
науки України. Упродовж
двох днів керівники департаментів та управління освіти закладів освіти

3–4 рівня акредитації, а
також керівники і їхні заступники 1–2 рівня акредитації мали нагоду прослухати лекції, що стосувалися питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності. До роботи комісії запросили лекторів
із Головного управління
Держпраці у Львівській
області, Головного управління державної служби з
надзвичайних ситуацій,
Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту прав споживачів,
Профспілки працівників
освіти і науки України,
Фонду соціального страхування України. Після
завершення лекцій усі
проходили тестування.
І за позитивним результатом видали відповідні
посвідчення, — розповів
начальник відділу охорони праці Львівської політехніки Володимир Шепітчак.
Н. П.
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виданнях, що належать до
наукометричних баз, серед яких Web of Science
та Scopus (21 стаття), 218
статей у фахових виданнях України. Не оминули
й недоліків у роботі ІППТ:
недостатня наповненість
ліцензованого обсягу прийому випускників шкіл та
коледжів, недостатня
кількість сертифікованих
навчально-методичних
програм у віртуальному
навчальному середовищі,
низький рівень участі студентів у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад та конкурсах кваліфікаційних робіт,
плинність кадрів на кафедрі ІСТ, потреба розвитку
й модернізації матеріально-технічної бази інституту, відсутність держбюджетних та госпдоговорів
НДР. Вчена рада ухвалила
відповідні зобов’язання
для колективу ІППТ, аби
уникнути надалі прогалин.
Про аналіз діяльності Львівської політехніки
у міжнародних освітніх
програмах за минулий рік
Вченій раді доповів проректор Олег Матвійків. За
його словами, університет
має шість основних напрямів міжнародної діяльності: підготовка проектних
пропозицій, подання заявок на програму „Еразмус“ та інші міжнародні
програми й ґранти, програми подвійних дипломів,
програми академічної мобільності наших студентів
за кордон, навчання іноземних студентів, залучення студентів і науково-педагогічних працівників іноземних ЗВО до академічної
мобільності зі Львівською
політехнікою.
За словами доповідача, за останні три роки
університет узяв участь у
31 міжнародному освітньо-
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му проекті „Еразмус+КА1“.
Найбільш активними були
студенти ІГДГ, ІНЕМ та
ІХХТ, а також науково-педагогічні працівники ІІМТ,
ІГСН, ІХХТ та ІНЕМ. Варто
зазначити, що порівняно
з 2017 та 2016 роками, у
2018-му політехніки суттєво активізувалися у цьому
напрямі.
— Є інститути, які працюють активно, у яких
бачимо зростання, а є й
ті, що не розвиваються у
цих проектах. Центр міжнародної освіти організовував семінари, розповідав відповідальним за
міжнародну діяльність, як
потрібно налагоджувати
співпрацю, але хочу зазначити, що дуже багато залежить від завідувачів кафедр, наукових працівників, які контактуватимуть із
партнерами з-за кордону.
Є інститути, в яких доволі
багато проектних заявок, і
щороку їхня кількість зростає. Хочу відзначити ІГСН,
ІІМТ, ІКНІ, ІКТА, ІНЕМ, ІНПП
— вони подають проектні
заявки на „Еразмус+КА1“.
Трохи гірша ситуація з
„Еразмус+КА2“, хоча також є очевидні лідери
— ІГСН, ІІМТ, ІКНІ, ІНЕМ.
Стосовно „Еразмус+Жан
Моне“: якщо у 2016 році
у нас були тільки дві проектні заявки, то 2017 року
їх було 13, а 2018-го — 22,
тобто прогрес є. Наразі ми
не змогли виграти жодного проекту „Жана Моне“,
бо вони є специфічні, але

ІГСН від фінансування відділяє лише один крок, тож
ми сподіваємося, що цьогоріч інституту вдасться
перейти цю межу, — наголосив Олег Михайлович.
Навчання за подвійними дипломами мовець
назвав важливою програмою, що дозволить залучати абітурієнтів до Політехніки та боротися з їхнім
виїздом за кордон. Варто
зазначити, що майже всі
інститути мають угоди
про такі програми, проте
саме навчання відбувається лише у кількох, лідером
серед яких є ІНЕМ.
За кількістю іноземних
студентів першість тримають ІБІД, ІІМТ та ІАРХ,
що пов’язано з наявністю
англомовних навчальних
програм. Сьогодні у Політехніці розроблено таких
одинадцять, але працюють лише п’ять. Лідером
академічної мобільності
за кордон серед студентів є ІНЕМ, а серед науково-педагогічних працівників — ІНЕМ та ІГСН.
Підсумовуючи, проректор Матвійків виділив
три основні проблеми, що
гальмують розвиток міжнародної співпраці Політехніки: низька кількість
та якість проектних заявок, зменшення кількості
та якості іноземних студентів, низька академічна
мобільність студентів з-за
кордону. Власне через це
проректори, директори
інститутів, завідувачі кафедр, Центр міжнародної
освіти, Відділ по роботі з
іноземними студентами та
Підготовче відділення іноземних громадян отримали низку завдань. Зокрема, до 1 вересня 2020 року
у Політехніці має з’явитися
Проектний офіс університету; очільники інститутів
і кафедр повинні подбати
про участь кожної кафед-

ри у підготовці проектних
заявок, активізувати запровадження англомовних освітніх програм,
укладання угод про подвійні дипломи, посилення академічної мобільності іноземних студентів;
Центр міжнародної освіти
зобов’язали активніше
запрошувати науково-педагогічних працівників закордонних ЗВО до нашого
університету тощо.
Дві кафедри одержали
нових завідувачів: ними
стали Оксана Гоголюк (кафедра ТЗЕ, ІЕСК) та Анатолій Мельник (кафедра
ЕОМ, ІКТА). Окрім цього,
Вчена рада висунула роботу професорки кафедри ЦПП Ірини Личенко на
здобуття премії Верховної
ради України для молодих
учених. Дві кандидатури висунули на здобуття
іменної стипендії ВРУ для
молодих учених — докторів наук: завідувачку кафедри ММП Ольгу Пирог
та найбільш цитованого
молодого науковця нашого
університету, за словами
проректорки Наталії Чухрай, професорку кафедри
СКС Галину Клим. Професор кафедри геодезії Ігор
Тревого та директор ІМФН
Петро Каленюк отримали
шанс здобути державну
стипендію для видатних
діячів освіти, а завідувач
кафедри ХТНГ професор
Михайло Братичак та завідувач кафедри АВКТ
професор Євген Пістун
— таку ж премію, але в
галузі науки. Кандидатуру директора Народного
дому „Просвіта“ Львівської
політехніки Степана Шалати запропонували висунути на здобуття державної
стипендії видатним діячам
культури і мистецтва.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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ПОЛІТЕХНІКИ ВСЬОМЕ ПОБУВАЛИ В АНТАРКТИДІ
18 квітня до України повернулася 24 сезонна українська
антарктична експедиція на АС „Академік Вернадський“. У її
складі було двоє науковців нашого університету — асистент
кафедри вищої геодезії та астрономії Ігор Савчин та асистент
кафедри інженерної геодезії Євген Шило. В Антарктиді вони
встановили першу українську ГНСС-станцію.
Експедиція тривала від
18 січня до 18 квітня —
цього року був винятково
довгий сезон. За словами
науковців, це пов’язано зі
зміною керівництва Антарктичного центру та,
відповідно, його політики.
— Ми їхали на місяць,
а в Жулянах дізналися,
що на більше. Спочатку
це був шок, особливо для
Ігоря, адже вдома залишилася тримісячна дитина, — ділиться Євген
Шило.
І це не єдині зміни.
Минулоріч політехніки
скаржилися на фактичну відсутність зв’язку з
рідними, цього ж року на
станції можна користуватися інтернетом.
До експедиції ввійшло
26 науковців. Окрім цього, на станції вже було 11
зимувальників, а також
двоє журналістів і письменник, котрі дісталися
сюди осібно.
Час приїзду припав на
початок антарктичного
літа, тож дослідники не
лише виконали, а й перевиконали сплановане
— гарна сонячна погода
постійно сприяла роботі. Як і торік, політехніки
мали завдання щорічного моніторингу, зокрема
вимірювали геодинамічну мережу, щоб дослідити зміни в тектонічній
структурі.
— Ця мережа складається з десяти забетонованих у землю пунктів.
Щоразу по приїзді ми
дуже точно визначаємо
їхні координати. Різниця
в показниках цих коор-

динат указує на рух тектонічних плит. Такі рухи
є основними чинниками
землетрусу, тож із їхньою
допомогою можна передбачити такі катаклізми.
Запобігти землетрусам,

яке вдалося налаштувати
на передавання даних в
Україну, а саме — до Політехніки. Ігор та Євген
неабияк пишаються: це
перша українська станція
в Антарктиді. Щобільше,

на жаль, неможливо, але
можна до них підготуватися, — розповідає Ігор
Савчин.
Варто зазначити, що
наші геодезисти неочікувано для самих себе
додали до мережі нових
шість пунктів, значно розширивши її, що дозволило
досліджувати більшу територію. Ще одне традиційне завдання — наземне
фотограмметричне знімання льодовиків для побудови їхньої 3D-моделі, з
метою визначення зміни
поверхневого об’єму.
Минулого року політехніки встановили перманентну ГНСС-станцію,
як з’ясувалося пізніше
— прилад виявився неробочим у таких умовах.
Цьогоріч вони привезли
обладнання іншої фірми,

наразі тривають переговори про те, аби долучити її до міжнародних баз
даних, щоб інформацією
могли користуватися всі,
хто потребує цього.
Науковці розповіли
й про абсолютно нове
завдання:
— Ми мали здійснити аерознімання над архіпелагом Аргентинські
острови, аби згодом виготовити картографічні
матеріали цих регіонів.
Використовували для цього безпілотник у вигляді
літака — спільну розробку
Львівської і Київської політехнік. Наявні мапи цієї
місцевості доволі старі —
ще британські, масштабу
1:25000, також є мапи й
українських науковців,
десятитисячного масштабу. Ми ж мали завдан-

ня розробити масштаб
1:1000, тобто покращити їх удесятеро, зробити
більш докладними й точними.
Транспортування літака було складним:
він великий, до того ж у
комплекті ще спеціальна
катапульта для запуску.
Раніше політехніки вже
намагалися перевезти
американський літак, але
його не пропустили на
кордоні. Цього разу все
вдалося, проте науковці
до останнього не знали,
як безпілотник поведе
себе в нових умовах. Все
минуло успішно, мапи
хочуть створити до кінця
поточного року, згодом
їх використовуватимуть
експедитори Антарктичного центру.
Незважаючи на те, що
кожен з політехніків мав
окремі завдання (Ігор
Савчин — ГНСС-спостереження і встановлення
станції, Євген Шило — аерознімання та фотограмметрія льодовиків), вони
все виконували спільно,
а також допомагали іншим науковцям — забезпечували геодезичними
послугами всіх, хто цього
потребував. Не забули й
про свого колегу-геолога, який не зміг поїхати
в експедицію — здійснили знімання геологічного
відслонення для вивчення
порід.
Термін експедиції
збігся із президентськими виборами. Але відстань у майже 17 тисяч
кілометрів від України не
змусила забути про громадянський обов’язок:
для дослідників спеціально створили виборчу
дільницю, яка нічим не
відрізнялася, друковані
бюлетені доставляли до
Антарктиди.
Закінчення на 7 с. m
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ПРОЕКТИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СИСТЕМИ
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
На кафедрі систем штучного інтелекту (СШІ) відбувся перший
хакатон. Перемогли першокурсники. Ще три команди здобули
призові місця.
У кожній команді працювали від 2 до 5 студентів.
Шість команд не витримали та завчасно покинули захід, адже працювати
довелося впродовж доби

| Світлини Ірини Мартин

Хакатон — це захід,
під час якого його учасники, зазвичай програмісти, безперервно працюють упродовж певного
часу, створюючи проекти

визначеного спрямування чи тематики.
Позаяк кафедра систем штучного інтелекту
у Львівській політехніці
є однією із найновіших,
адже діє лише третій рік,
то студентський хакатон
тут відбувся вперше.
— Втілити цю ідею, і
таким чином заохотити студентів до цікавого
конкурсу нам запропонував пан Джефрі Вілс,
директор Львівської освітньої фундації та викладач УКУ. Львівська
освітня фундація і профінансувала наш хакатон,
виділивши 30 тисяч гривень. Частину витратили
на харчування учасників,
а решту — на нагородження переможців та
призерів, — пояснює завідувачка кафедри Наталія Шаховська.
Отож, до участі зголосилося 14 команд першого ‒ третього курсів, які
навчаються на кафедрі.

— від 15 години 3 травня
до 15 години 4 травня,
тому хакатон — це змагання не лише на професійну можливість створити цікавий проект, а й
на фізичну витривалість.
Під час роботи студентів
підтримували викладачі
та інженери кафедри, які
були з ними від початку
до кінця конкурсу.
Після завершення
роботи ті, що дійшли до
фіналу, презентували

свої проекти для журі,
яке очолив Олексій Молчановський (керівник
магістерської програми комп’ютерних наук
в УКУ). Оцінювали проекти також представники ІТ-компаній та вже
згаданий Джефрі Вілс.
Учасників хакатону привітав заступник міського
голови з питань розвитку
Андрій Москаленко.
Оскільки визначили
доволі широку тематику проектів — „Розумне
всюди і все“, то команди
підготували абсолютно різні роботи: і доволі
складні, яких ще не вивчали, і більш приземлені. Одна з команд через втому хотіла ввечері
покинути конкурс, однак
вдалося їх вмовити залишитися. А сьогодні ці студенти виявилися серед
призерів, — наголошує
Наталія Шаховська.
Підсумовуючи конкурс, Олексій Молчановський акцентував
на тому, що кожен проект по-своєму цікавий,
і це найбільше надихає
у таких заходах — коли
бачиш різні підходи, рі-

шення, які пропонують
студенти. Тому є сподівання, що ця подія надихне їх розширювати свої
дослідження, працювати
над ними, брати участь
у подібних хакатонах та
інших змаганнях.
А перемогла команда
першокурсників Starteam
(Марія Ріжко, Андрій Ленишин, Анастасія Гринишин, Олег Жеребецький,
Віктор Качмарик). Їхня
пропозиція — розробка додатка для батьків
та дітей для виконання
певних завдань набрала
найбільшу підтримку у
журі. Команда здобула
винагороду — 10 тисяч
гривень. Три наступні команди розробили
проекти, що стосуються
різних додатків: постачання продуктів для сусідів, аналізу емоційної
якості фільмів та визначення погоди. Це команди: Dukh (Богдан Труш і
Богдан Митник), Dream
team (Павло Мукалов і
Святослав Нагірний),
Satoshi Nakamoto (Анастасія Жук, Юрій Ханас,
Назар Коваль, Теодор
Регусевич, Олег Макцула). Кожна з цих команд
отримала по 3 тисячі
гривень.
Ірина МАРТИН
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ПОЛІТЕХНІКИ ВСЬОМЕ ПОБУВАЛИ В АНТАРКТИДІ
m Закінчення. Початок на 5 с.

— О 8:00 ми всі дружно голосували, аби швидко підрахувати голоси та
переслати їх в Україну,
хотіли потрапити у сюжет
новин. Явка була стовідсоткова, — пригадує Ігор.
В антарктичну експедицію Ігор Савчин їхав
удруге, тому готувався
ще з літа, а для Євгена
Шила все було вперше і
спонтанно:
— Це велике випробування для мене. Масштаби побаченого вражають.
Найважче було змістити
сон через часову відмінність. Ми потрапили
на найтепліший період,
температура сягала 5–7

градусів тепла, тому побачили чимало дитинчат
пінгвінів та інших місцевих тварин. Виконуючи
завдання, доводилося
постійно остерігатися
агресивних птахів, які
турбувалися про своє
потомство, особливо від
морських поморників,
котрі здатні дзьобом пошкодити голову до крові.
На станції біологи мають
спеціальний акваріум
для досліджень — цікаво
було поглянути на морських мешканців, яких
не зустрінеш на суходолі. 22 березня відзначали День води або свято
Нептуна, обов’язковим
ритуалом якого є купання. Температура води

була –0,5С — тут за такої
температури вона вже замерзає, але ми не побоялися купатися. Вражень
дуже багато!
— Ця експедиція —
знайомства, які переростуть у дружбу та нові
наукові розробки, ідеї
та публікації — найваж-

ливіший мій досвід. Атмосфера на станції була
дружня, всі старалися
співпрацювати, кооперуватися, жодних конфліктів
чи конкуренції не було, —
ділиться Ігор Савчин.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)

ВИКЛАДАЧІ-ПОЛІТЕХНІКИ ЧИТАЛИ ЛЕКЦІЇ
СТУДЕНТАМ У ТУРЕЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
П’ятеро викладачів Львівської політехніки нещодавно
практикували в університеті міста Карабюк, за
програмою Mevlana (обмін між студентами та
викладачами турецьких вишів та інших країн). Рада
турецької вищої освіти покриває витрати академічних
працівників, а студентам виділяє стипендії.
У місті Карабюк 2007 року відкрили сучасний університет, де навчаються 53 тисячі студентів.
Завідувач кафедри автомобілебудування Інституту інженерної
механіки та транспорту Орест Горбай, доцент кафедри будівельного
виробництва Інституту будівництва
та інженерії довкілля Тарас Марків,
доцентка кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних
технологій Інститут телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної
техніки Євгенія Яковенко, доцентка кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів
Інституту інженерної механіки та
транспорту Тетяна Тепла та доцентка кафедри хімічної інженерії Інституту хімії та хімічних технологій Ді-

ана Кіндзера упродовж двох тижнів
читали лекції зі своїх спеціальностей
англійською мовою. Послухати про
особливості автомобілебудування та
хімічної інженерії щодня приходили
десятки студентів Карабюкского
університету Туреччини.
Як підкреслили викладачі, їх особливо вразила матеріально-технічна
база університету.
— Сама структура університету близька до нашої. Щоправда,
там менша кількість факультетів,
порівняно з нашими інститутами.
Університет доволі добре фінансують. Потужна науково-технічна
база, працюють урядові програми
на підсилення їх розвитку. Викладачі складають перелік необхідного
обладнання, а це сприяє тому, що

в лабораторіях є все необхідне для
розвитку науки, — зазначила Діана
Кіндзера.
Нині там триває будівництво
величезної науково-дослідної лабораторії на кілька поверхів. У цій
лабораторії працюватимуть лише
науковці.
— Університет міста Карабюк
тісно співпрацює з виробниками
обладнання. Тож у навчанні орієнтовані на промисловість. Намагаються забезпечити студентів базою
практик на виробництвах. Поняття
„практики“ на кафедрі у них просто
не існує. Їхнім потужним спонсором
є металургійний комбінат. І, відповідно, багато випускників йдуть працювати саме туди, — додає Євгенія
Яковенко.
Турецька сторона, як зазначили
викладачі, зацікавлена у співпраці
та навіть запропонувала на базі їхнього університету втілювати певні
напрацювання. Наразі ж потрібно
продумати механізм співпраці та
можливості підтримки для наших
викладачів.
Наталія ПАВЛИШИН
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МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ Й НАУКОВІ ПРОЕКТИ

| Світлина Катерини Гречин

Кафедра автоматизованих систем управління (АСУ) ІКНІ за
понад 40 років свого існування завжди приділяла велику
увагу міжнародній співпраці, зокрема підготовці інженерів
і магістрів для Куби, країн Європи, Азії та Африки.

Нині науковці співпрацюють із університетом
Торонто (Канада), університетами прикладних наук
Цвіккау та Нюрнберга (Німеччина), університетом
Твенте (Нідерланди), Вроцлавською політехнікою та
Жешувським університетом (Польща). Найбільш
плідні освітні й наукові
зв’язки склалися з Технічним університетом Відня,
Кінгстонським університетом (Лондон), Сілезьким
технічним університетом
й Інститутом теоретичної
і прикладної математики
Польської академії наук.
У рамках програми
„Еразмус+“ наразі відбувається лише обмін викладачами з Кінгстонського
університету і Львівської
політехніки: вони діляться результатами наукових
досліджень, читають лекції, організовують заняття.
Так, у березні, за програмою „Еразмус+КА1“ доцентки Квітослава Обельовська та Зореслава
Шпак відвідали Лондон.
Політехніки ж нещодавно приймали в себе професора Кінгстонського
університету Джамшида
Дехмешкі. Він мав серію
цікавих лекцій з програмування й воркшопи для
студентів другого ‒ четвертого курсів, виступив

на науковому семінарі з
доповіддю про інформаційні технології в медицині
й узяв участь у пленарному засіданні міжнародної
конференції, яку організував Інститут права та психології.
— Завдяки програмам
кшталту „Еразмус+“ налагоджуємо міжнародні
зв’язки у науковій галузі
чи за профілем кафедр, —
говорить доцентка Анастасія Дорошенко. — У травні
знову очікуємо приїзд доктора Беріл Джонс з Кінгстонського університету.
На жаль, наша співпраця з
цим університетом завершується, але сподіваємося
на її продовження. Разом із
їхніми науковцями пишемо
статті (коли інтереси збігаються), організовуємо конференції. Іноді британці є
головними спікерами на
наших конференціях, і навіть не в межах програми.
Працюємо над тим, щоб
залучити до програми й
наших студентів.
Кафедра АСУ є співвиконавцем двох великих
міжнародних освітніх
проектів „Еразмус+КА2“,
в яких бере участь багато
іноземних й українських
університетів. Нині 10 магістрів-політехніків вчаться за їхньою навчальною
програмою. Цьогоріч у

жовтні програма добігає
кінця, тож нещодавно
на кафедрі відбулася зустріч з іноземною робочою групою за проектом
MASTIS. Її представники
обговорили з аспірантами Політехніки результати навчання, послухали
зауваження, пропозиції
щодо поліпшення програми.
Другий проект —
Dochub. У його межах
розробляють програми
для очного і дистанційного навчання аспірантів
Львівської політехніки,
Могилянки і Харківського
університету. Обладнання
вже закупили, є й технічні
можливості. Проект, тобто
його фінансування, теж наближається до кінця, хоча
на кафедрі сподіваються,
що він триватиме й далі,
можливо, за українські
кошти.
Науковці кафедри АСУ
спільно з колегами Технічного університету Відня
виграли ґрант на українсько-австрійський науково-дослідний проект „Моделювання трафіку та телекомунікаційних мереж“.
Подають заявки на участь
в інших, дотичних до нових
мобільностей програми
„Еразмус+“. Сподіваються
виграти модуль програми
„Жан Моне“.
— Міжнародні освітні й
наукові проекти уможливлюють знайомство з новими розробками, закордонними технологіями, методами навчання, читанням
лекцій, практичних занять,
навчанням в інтерактивній формі, підходами до
досліджень, — розповідає
доцентка Іванна Дронюк.
— Після таких контактів

почуваємося впевненіше,
адже не виглядаємо гірше від закордонних колег.
Обов’язково використовуємо щось із побаченого на
своїх лекціях.
Квітослава Обельовська відзначила подібність навчальних програм
з комп’ютерних мереж
Кінгстонського університету та кафедри АСУ Львівської політехніки, що може
бути доброю основою для
організування мобільності
студентів:
— Мене вразило оснащення робочого місця викладача в аудиторіях Кінгстонського університету.
Викладачі можуть проектувати на екран студентські роботи, одразу вносити правки, доповнення,
пояснити, як цю роботу
краще виконати. Студенти можуть отримати інтерактивну відповідь на свої
анонімні запитання телефоном. До слова, університет відкрито 24 години
на добу. У вестибюлях є
велика кількість вільних
комп’ютерів, за якими й
у вечірній час, й у вихідні
працюють студенти.
У день, коли я завітала
на кафедру, в гостях якраз перебував професор
Віденського технічного
університету Вінфрід Аузінґер.
— Мені дуже важливо
співпрацювати з Україною,
особливо із Львівщиною,
що дуже споріднена історично з Австрією, — відзначив професор. — Уже
понад 10 років приїжджаю
на кафедру АСУ, спільно
з колегами обговорюємо
нові випуски публікацій,
плануємо дальші кроки
в організуванні наукових
досліджень. Крім цього,
маю тут багато друзів і
приватних контактів. Це
теж одна із причин, чому
готовий і далі контактувати
з львів’янами.
Катерина ГРЕЧИН
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ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ ІЗ БРИТАНСЬКИМ
		
УНІВЕРСИТЕТОМ?
					 ЗРОБЛЕНО!
Міжнародна співпраця — важливий вектор розвитку університету.
Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту ІАПО
започаткувала ще дві програми подвійних дипломів із Мідлсекським
університетом (Англія) та Словацьким університетом сільського
господарства. Більше про нові можливості розповів заступник
завідувача кафедри АФМ Олег Дума.

Н

ещодавно ми з Вами
спілкувалися щодо
розвитку програм подвійних дипломів кафедри АФМ. Як розвиваєте її зараз?
— За попередні півроку ми започаткували ще
дві програми подвійних
дипломів. Це програма подвійних дипломів
із Мідлсекським університетом (Middlesex
University, London) за
спеціальністю „Управління фінансово-економічною безпекою“. А також програма подвійних
дипломів зі Словацьким
університетом сільського
господарства у м. Нітра
за тією ж спеціальністю.
Таким чином ми реалізували план створення
однакових можливостей
навчання за кордоном
для студентів обох спеціальностей кафедри,
оскільки така співпраця
за спеціальністю „Публічне управління та адміністрування“ вже діє з
2015 року.

Б

ританські університети доволі відомі у
світі, співпрацею з ними
цікавляться багато вишів, як Вам це вдалося?
— В ЄС добре розвинена наукова та освітня
співпраця між університетами. Наш чинний на
той момент партнер —
Словацький університет
сільського господарства

вже налагодив співпрацю із Мідлсекським
університетом, тож ми
скористалися можливістю обговорити таку співпрацю. Тоді ж вирішили
започаткувати програму
подвійних дипломів за
спеціальністю „Управління фінансово-економічною безпекою“ від Львівської політехніки та спеціальністю „Міжнародна
економіка та розвиток“
від Мідлсекського університету. Маємо укладену
відповідну угоду.

Я

к відбувається відбір
та як скористатися
цією можливістю?
— При вступі на програми подвійних дипломів ми оцінюємо лише
рівень знання англійської
мови і мотивацію студента. Адже навчання у Словацькому та Мідлсекському університетах відбуватиметься англійською
мовою. Щодо мотивації,
то передовсім вона потрібна для навчання, яке
в Європі відкриває неабиякі можливості. Зокрема
це стосується відносно
дешевих подорожей Європою. Навчання у партнерських університетах,
як кажуть самі студенти,
є легшим, ніж у Львівській
політехніці, через меншу кількість предметів.
Відповідно, студент має
більше матеріалу освоїти
самостійно. Без мотивації

до навчання це не вдасться. Досвід свідчить, що ці
два компоненти є необхідними та достатніми для
успішного навчання. Всі
студенти, які навчались
за програмою подвійних
дипломів кафедри, успішно завершили навчання.
Одна випускниця навіть
вступила в аспірантуру у
Словаччині, щоб здобути
рівень доктора філософії
в економічних науках.
Долучитися до навчання достатньо просто.
Потрібно написати заяву
на навчання за програмою подвійних дипломів,
пройти усну співбесіду
англійською мовою. Після цього рекомендуємо
студента до зарахування.
Зі середини жовтня студенти їдуть на навчання
у партнерський університет у Словаччину або
Англію.
Детальні умови цьогорічного набору можна
дізнатись на кафедрі, також ми розмістили це на
сторінці кафедри АФМ у
соцмережах.

В

и доволі активно
розвиваєте саме цей
напрямок міжнародної
співпраці, які дальші
плани?
—
Започаткування програм подвійних
дипломів є достатньо
складним процесом,
проте перспективним:
і для наших студентів, і

для розвитку підтримки
міжнародних контактів
кафедри. Саме такі програми будуть базою для
поглиблення міжнародної співпраці з партнерськими університетами
Євросоюзу надалі. Щодо
планів, то працюватимемо над розширенням географії подвійних дипломів
на основі стандартизації
навчальних програм. Узгоджуватимемо структури навчальних програм
обох спеціальностей з
аналогічними спеціальностями європейських
університетів, до того ж
залишаючись у межах
національних стандартів.
На практиці студент
кафедри, обираючи нашу
спеціальність, зможе навчатися один семестр у
Львівській політехніці,
ще один, до прикладу, у
Словаччині та ще два у
Лондоні. Тож у підсумку здобуде три дипломи
магістра від кожного університету. При розширенні мережі партнерів
за програмою подвійних
дипломів студент зможе
обирати, які три університети йому до вподоби.
У такому разі студенти
отримають широкі можливості навчання за кордоном і лише від них залежатиме, чи вони цим
скористаються.
Спілкувалася
Наталія ПАВЛИШИН
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ПАМ’ЯТЬ ПРО МАКІВКУ
104 роки тому на горі
Маківка Українські січові
стрільці під проводом
Осипа Будзиновського
й Андрія Мельника у
складі австро-угорської
55-ї піхотної дивізії фон
Фляйшнера відбили
три наступи російських
військ і зупинили прорив
росіян у Європу.
Бої за Маківку („брама в Європу“) під час Першої світової війни
між підрозділами австро-угорської
55-ї піхотної дивізії фон Фляйшнера (до складу якої входили 7 сотень
1-го та 2-го куренів Українських січових стрільців) і російськими військами 78-ї піхотної дивізії генерала Альфтана тривали від 29 квітня
до 4 травня 1915 року. Гору обороняли стрілецькі сотні Осипа Будзиновського й Андрія Мельника.
Тоді там відбили три наступи російських військ. Найзапекліший бій
відбувся 1 травня із застосуванням
мінометів та гармат і переходом у
рукопашний. Завдяки куреню запасу вдалося відбити великі сили
(полк) ворога, перейти в контратаку та одержати важливу перемогу.
Внаслідок величезних утрат росій-

SSМеморіал на Маківці, споруджений 1999 р.

ські війська не змогли продовжити
наступ, і за тиждень змушені були
поспішно відступати перед австрійськими підрозділами.
Австрійське командування відзначило, що українські стрільці
„можуть гордо дивитися на свої

подвиги, бо повсякчасно залишиться в історії слава їхніх хоробрих подвигів та золотий лавровий
вінок в історії їхнього народу“.
У цих боях полягли 42 стрільці і
76 було поранено. Там же, під вершиною гори, полеглих поховали
під хрестами з прізвищами.
Щороку пам’ять про
славну перемогу, що зупинила прорив росіян у Європу, галичани вшановували
урочистими процесіями. Та
за радянської влади цвинтар стрільців було знищено і
від могил залишилися лише
горбики, заросли кущами та
деревами всі стежки. І хоча
комуністична влада робила
все для того, щоб українці
забули про своїх героїв, ми
пам’ятали про Маківку. До
того ж народ оспівував наших вояків у піснях. Запальна пісня про подвиг Січових
стрільців і сьогодні надихає
захисників рідної землі від
російських загарбників
(„Три дні б’ються — не здаються, Йдуть до бою, ще й
сміються“).
SS28 квітня 1996 р. Ми привели на Маківку курсантів Військового інституту
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Це знаменне місце знакової перемоги має особливу ауру, притягує до себе і надихає на звершення
в ім’я України. Тому не дивно, що
були й приватні поїздки на Маківку,
і групові. Уперше ми повели туди
трьох студентів на початку 90-х.
Коли до складу Політехніки
ввійшов Військовий інститут, де
багато дисциплін читали наші викладачі, ми не оминули нагоди
привести на Маківку курсантів.
Так, 28 квітня 1996 року близько
20 курсантів відвідали це звитяжне місце. Цвинтар уже було впорядковано: на кожній могилі стояв
дерев’яний хрест із вінком, встановлено підмостя з навісом для
священиків. Ми якраз застали там
групу пластунів, які промовляли
молитву.
Не будемо приховувати, що тоді
керівництво кафедр Військового
інституту не дуже охоче відпускало
курсантів у такі поїздки. В інституті звучала, зазвичай, московська
мова.
Натомість патріотичне керівництво області й району розуміло
величезне значення Маківки, тому
спільно з командуванням Прикарпатського військового округу
розпочало масштабні роботи над
спорудженням меморіалу. Архітектор Василь Каменщик та народний
художник України (пізніше — лауреат Шевченківської премії) Євген

НАШ КАЛЕНДАР
18 травня — День науки.
18 травня — Міжнародний день музеїв.
19 травня — День пам'яті жертв політичних репресій.

Пам’ятні дати
15.05.1859 — народився Панас Саксаганський (Тобiлевич), видатний український актор i режисер.
15.05.1969 — помер Антон Манастирський, український живописець.
16.05.1648 — блискуча перемога Богдана Хмельницького над польсько-шляхетськими військами під Жовтими Водами.
16.05.1817 — народився Микола Костомаров, відомий український історик i
письменник, один із засновників Кирило-Мефодіївського товариства.
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SSПолітехніки-просвітяни на Маківці

Безніско зі сином Яремою створили величний пам’ятник героям
Маківки і всім Січовим стрільцям.
На його відкритті (1999 р.), де були
й автори цих рядків із друзями, десятки тисяч українців вшанували
пам’ять полеглих спільним молебнем. Зворушливо співали хори, лунали салюти, урочистим маршем,
вшановуючи честь героїв, пройшли
військові.
До сторіччя боїв на Маківці, яке
відзначали вже на державному
рівні, до меморіялу проклали нову
дорогу, могили обсадили вічнозеленими деревами. Відбувся велич-

ний молебень, мітинг, реставрація
бою.
Наша туристична група „Невгамовні“ під час свого сорокового походу в Карпати знову відвідала меморіал і поклала квіти до
пам’ятника.

16.05.1954 — вибухнуло повстання політв’язнів у радянському концтаборі
Кінґірі.
18.05.1876 — нечуваний в iсторiї культури Емський указ про заборону української мови i літератури.
18.05.1902 — помер у Сибіру Павло Грабовський, український поет.
18.05.1963 — померла Марійка Підгірянка, українська письменниця, авторка
творів для дітей.
20.05.1844 — народився Микола Мурашко, український живописець i педагог,
засновник київської рисувальної школи.
20.05.1927 — американський пілот
Чарлз Лiндберґ першим у свiтi здійснив
безпосадковий переліт через Атлантику.
21.05.1471 — народився Альбрехт Дюрер,
німецький живописець, рисувальник,
гравер, теоретик мистецтва.

21.05.1903 — народився Георгій (Гео)
Шкурупій, український поет і прозаїк.
21.05.1991 — кандидат на посаду
прем’єр-мiнiстра Iндiї Раджив Гандi
загинув вiд рук терористів.
22.05.1813 — народився Ріхард Ваґнер,
німецький композитор, автор опери
„Танґейзер“.
22.05.1840 — народився Марко Кропивницький, видатний український
драматург, актор i режисер, основоположник українського національного театру.
22.05.1859 — народився Артур Конан-Дойль, англійський письменник,
автор детективних новел і повістей
„Пригоди Шерлока Холмса“.
22.05.1861 — урочисте перепоховання Тараса Шевченка на Чернечiй горі
біля Канева.
22.05.1879 — народився український
маляр Федiр Кричевський.

Леонід СНІЦАРУК,
доцент кафедри
радіотехнічних пристроїв ІТРЕ,
Орест КЛІЩ,
колишній старший викладач
кафедри теоретичної
радіотехніки
та радіоелектроніки ІТРЕ
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ч. 16 [3056]
16 — 22 травня 2019

„ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО“:
ДРУГОКУРСНИКИ ІНПП
ДОПОМАГАЮТЬ ДІТЯМ З ІНТЕРНАТІВ
Студенти-другокурсники Інституту права та психології
понад півроку тому започаткували доброчинну акцію
„Щасливе дитинство“. Молодь самотужки випікає різні
солодощі, продає їх студентам, а за виручені кошти
купує все необхідне для дітей із різних інтернатів і
дитячих будинків Львівщини.
Одинадцятеро студентів — Віта-Юлія Левицька, Ольга Пріщинко,
Юлія Коструба, Володимир Білас,
Божена Садова, Катерина Паньків,
Сергій Смірнов, Марія Кондеревич,
Оксана Тарчук, Ірина Юськевич,
Валентина Лех не лінуються допомагати дітям віком від 2 до 16 років.
— Орієнтуємося на потреби вихованців інтернатів у Самборі, Добромилі, Лаврові. Купуємо засоби
особистої гігієни, фрукти. Також
щоразу, коли провідуємо цих дітей,
готуємо цікаву програму. Організовуємо різні ігри, переможцям
вручаємо призи. Почали нашу акцію перед святом Миколая, а потім зрозуміли, що не лише раз у рік
діти потребують уваги й підтримки.
Тож готували різні вистави для них.
Контактуємо з ними через товариство „Діти Христа“. З гаївками та
подарунками ми провідували їх і

після Великодня. Тоді підготували
програму схожу до „Веселих канікул“, — розповіла другокурсниця
Віта-Юлія Левицька.
Надалі молодь планує розвивати цю діяльність, тож завжди вдячна за всіляку підтримку.
Наталія ПАВЛИШИН

Доктор технічних наук,
професор кафедри електроенергетики та систем
управління ІЕСК Львівської політехніки Антон
Маліновський отримав
почесне звання „Заслужений працівник освіти
України“. Указ про це підписав Президент України.
Відповідно до цього документа професор отримав
відзнаку за значний особистий внесок у державне
будівництво, соціальноекономічний, культурноосвітній розвиток України,
вагомі трудові здобутки та
високий професіоналізм.
32 представники Львівської політехніки ввійшли до Науково-методичних комісій (підкомісій)
сектора вищої освіти
н а у ко в о - м ето д и ч н о ї
ради МОН. Зокрема наші
науковці поповнили склад
комісій і підкомісій з культури і мистецтва; соціальних наук та журналістики;
бізнесу, управління та
права; біології, природничих наук та математики;
інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікації; інженерії;
будівництва та технологій; охорони здоров’я та
соціального забезпечення; військових наук, національної та цивільної
безпеки; транспорту та
сервісу.
Open Media Group пропонує студентам узяти
участь у конкурсі „Розумним бути модно“ та
виграти ґрант на оплату
річного навчання у своєму ЗВО. Суть конкурсу
— студенти чи абітурієнти пишуть невелику науково-дослідну роботу з
медицини, фінансів, економіки, ІТ, юриспруденції
тощо. Головна вимога —
робота має бути унікальна, дослідницького спрямування, містити роздуми
й пропозиції стосовно
удосконалення або змін.
За матеріалами
інформагенцій та сайту МОН

ч. 16 [3056]
16 — 22 травня 2019

КУЛЬТУРА

ПОЕТИЧНІСТЬ У СЛОВІ,
					 МЕЛОДІЇ, ЛІНІЇ
Минулий тиждень був наповнений розмаїтими
мистецькими подіями: від 6 до 12 травня відбувався
ІІ Міжнародний фестиваль співаної поезії Lviv Music
& Poetry Week, у галереї „Зелена канапа“ відкрили
виставку Василя Бажая, а в галереї Гері Боумана —
експозицію п’яти іранських художників „Подорож
до Ірану“.

| Світлини Наталі Яценко

Фестиваль Lviv
Music & Poetry Week
присвятили 100-річчю
від дня народження
відомого українського поета, перекладача, лінгвіста Миколи
Лукаша. Микола Лукаш — унікальна особистість: знав 20 мов,
перекладав (із оригіналів, а не російських
підрядників) твори ліричні й прозові, деякі з
них до нього не подужав перекласти ніхто.
Так він осилив перекласти всього „Фауста“ Ґете й „Бал в опері“
Юліана Тувіма. Український читач
завдяки перекладацькому таланту Лукаша може насолоджуватися
„Мадам Боварі“ Флобера, „Декамероном“ Бокаччо, лірикою Шіллера.
Щоб ушанувати постать Миколи
Лукаша, організатори фестивалю
запросили відомих і молодих літераторів, бардів, художників. Центром усіх подій став Палац мистецтв: на першому поверсі відбувалися концерти, поетичні виступи,
а також можна було оглянути 120
акварельних робіт, які надіслали
для виставки-конкурсу художники
з різних країн, натхненні творами
Лукаша. У межах фестивалю від-
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Минулими вихідними у дворику
Ратуші проходив культовий
музичний фестиваль „Флюгери Львова“. Фест набув нового
формату — у його програмі були
джаз, електронна музика, хіпхоп, інді, драм’н’бейс, фольк,
неокласика, пост-панк. Організатори спробували зібрати на
території дворика Ратуші різні
середовища міста, що формують
культуру, додали презентацію
„електронних“ артистів міста,
які займаються нічною музичною
культурою. Цього року вперше за
події на сцені відповідала культурна агенція „Лінія втечі“.

бувся і студентський
конкурс із графічного дизайну — його
учасники створювали
екслібриси за мотивами творів перекладача, і учнівсько-студентський конкурс
серед тих, хто тільки
пробує себе в літературі.
Паралельно з фестивалем відбулося й
відкриття виставок у
„Зеленій канапі“ та
галереї Гері Боумана. Оглянути їх можна аж до кінця
травня. Експозиція Василя Бажая
„Де-терміно“, що є циклом монументальних творів, приурочених
певним рокам, схвилює уяву поціновувачів абстрактного живопису,
виконаного соковитими великими
мазками. У полотен немає назв,
тож можна потрактувати їх згідно з власним інтуїтивним відчуттям, розшифрувати їхнє кодування
відповідно до власних почуттів.
Аналогічний простір для фантазії
дарують і твори п’ятьох іранських
митців — Могаммада Мегді Разі
(каліграфія), Могаммада Барранґі (графіка), Реза Ісапура (фото),
Расула Моарекнежада (відео, поезія), Мегді Мостафанежада (фото).
Засновник університетського відділення каліграфічного живопису
в Ірані Могаммад Мегді Разі організує у Львові майстер-клас із
каліграфії, який зможе відвідати
будь-хто, кому цікаве візуальне
мистецтво. Окрім цього, заплановано перегляди фільмів, поетичні
читання й оглядову лекцію про сучасне іранське мистецтво.

16 травня на проспекті Свободи
будемо традиційно відзначати
День вишиванки — четвертий
масштабний фестиваль. Він
розпочнеться о 12.00 масовою ходою у вишиванках від
пам’ятника Грушевському до
пам’ятника Шевченку. У програмі — гала-концерт із зірковими
гостями, частування велетенським пляцком, благодійна вечірка у Fashion club, флешмоб із
прикрашанням дерев вишивкою
на проспекті Свободи, козацький
куліш, шаховий турнір для дітей,
різноманітні майстер-класи і
творчі конкурси тощо.

Наталя ЯЦЕНКО

За матеріалами інформагенцій

Студія „Золоте Руно“ завершила виробництво дебютного
художнього фільму режисера
Тараса Дударя „Генделик“.
Проект стрічки став одним із
переможців конкурсного відбору
Держкіно і отримав державну
фінансову підтримку. Сценарій
картини — за мотивами оповідань відомого режисера, літератора та сценариста Олександра
Столярова. За словами авторів
фільму, у стрічці не ставлять
питання про те, як жити, а відповідають на нього спільно із героями. Реліз картини заплановано
на осінь.
19 травня у Malevich група „Бумбокс“ зіграє „Трійку“ — програму з матеріалом перших
трьох своїх альбомів. Прозвучать пісні з „Меломанії“, „Family
бізнесу“ і „III“. На сцені — оригінальний склад групи, тобто
троє музикантів, електричний
програвач і гітара. Програму
„Трійка“ гурт репрезентує не
лише Львову, а й Дніпру, Харкову
й Одесі.
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ч. 16 [3056]
16 — 22 травня 2019

УНІВЕРСІАДА ЛЬВІВЩИНИ:
СПОРТСМЕНИ-ПОЛІТЕХНІКИ У ТРІЙЦІ ПРИЗЕРІВ
Добра підготовка до Універсіади України — це
вдалий виступ на Універсіаді Львівщини. Тому
команди львівських вишів, які брали участь у
боротьбі за першість, старалися показати якнайліпші
результати. Студенти ж Львівської політехніки зуміли
продемонструвати успішність у всіх видах спорту.
У змаганнях із бадмінтону у
цьогорічній Універсіаді взяли
участь студенти семи закладів
вищої освіти. За підсумками змагань на першій сходинці турнірної
таблиці опинилося відразу два пе-

реможці: команди ЛНУ ім. І. Франка
та ЛДУФК ім. І. Боберського набрали
рівну кількість балів — 612. Команда
Львівської політехніки дещо відстає
від них — 540 балів. В особистих
змаганнях серед чоловіків і жінок
лідирують студенти теж цих двох
університетів. З політехніків серед
призерів — Ілля Шведов. Він виборов друге місце в особистих і парних змаганнях та третє — у змішаній
парі. У командних змаганнях серед
чоловіків Львівська політехніка поступилася команді ЛДУФК, зате випередила команду ЛНУ.
Завершилися й змагання, які
відбулися у межах Універсіади,
з плавання — у басейні спортивного комплексу ЛНУ ім. І. Франка
змагалися студенти шести вишів.
Плавці долали різні дистанції та викладалися на повну, адже попереду — фінальні змагання Універсіади
України. За підсумками обласних
змагань сформують збірну команду
Львівщини на змагання, що відбуватимуться від 7 до 10 травня у місті
Кам'янське. Командна першість виглядає так: перше місце — команда ЛДУФК ім. І. Боберського (1245

очок), друге місце — команда Львівської політехніки (1224 очки), третє — ЛНУ ім. І. Франка (1167 очок).
Студенти ЛНМУ ім. Д. Галицького,
Національної академії сухопутних
військ ім. П. Сагайдачного, УАД посіли, відповідно, четверте, п'яте й
шосте місця.
У цих змаганнях, як бачимо, політехніки теж не пасли задніх: Оксана
Розновець у вільному стилі на дистанції 400 м, набравши 33 очки,
посіла друге місце. З таким же результатом фінішував серед чоловіків
й Іван Піскунов, а Петро Романів, не
добравши три очки до показів Івана,
був третім. Під час дистанції 100 м
на спині відзначилися лише хлопці,
а саме — Юрій Омельчук. Політехніки добре продемонстрували свої
спортивні вміння на дистанції 50 м,
вільний стиль — Наталія Кісіль поступилася на три очки Ользі Степанцовій з ЛДУФК, а ось серед чоловіків
не було рівних Сергію Пилипу. Добрі результати показали й Назарій
Якула та Данило Рубаха. У комплексному запливі на 200 м відзначився
Владислав Пасемко. На дистанції
50 м на спині серед жінок успішною
була Євгенія Шендерова, а серед
чоловіків — Юрій Омельчук і Назарій
Якула. У стилі брас проявили себе
Алла Нечай і Дмитро Стадницький, у
батерфляй — Наталія Кісіль, Андрій
Німчук й Іван Піскунов.

Упродовж трьох днів відбувалися боксерські бої за програмою
„Універсіада Львівщини-2019“. У
них взяли участь представники шести навчальних закладів — збірні команди ЛДУФК, ЛНМУ ім. Д. Галицького, Національної академії сухопут-

них військ ім. П. Сагайдачного, НЛТУ
України, Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького
та команда господарів — команда
Львівської політехніки. Студенти-спортсмени змагалися у десяти
вагових категоріях і у двох підгрупах. У підсумку перше місце здобули дві команди — ЛДУФК і Львівської
політехніки — вони набрали однакову кількість очок — 762. Команда
Національної академії сухопутних
військ ім. П. Сагайдачного, набравши 680 очок, посіла місце третє.
Відбулися й змагання з різних
видів боротьби — греко-римської,
вільної та жіночої, а також — з дзюдо. У греко-римській боротьбі у десяти вагових категоріях змагалися
студенти семи вишів Львівщини.
Найкращі результати серед політехніків показав Олександр Кицюк
(до 130 кг). Загалом спортсмени
Львівської політехніки у загальнокомандному заліку, набравши 324
очки, посіли друге місце. На змаганнях із вільної та жіночої боротьби,
де було представлено вісім вишів,
Львівська політехніка була третьою.
Третю сходинку в турнірній таблиці
зайняли й дзюдоїсти-політехніки,
поступившись фаворитам — ЛНУ й
ЛДУФК.
Наталя ЯЦЕНКО

ч. 16 [3056]
16 — 22 травня 2019
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КОМАНДА СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ
ПОЛІТЕХНІКИ — АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН
Так, уперше в історії змагань збірна Львівської
політехніки виборола перше місце в усіх категоріях на
Універсіаді Львівщини зі спортивної аеробіки. Загалом
студенти декількох вишів Львова продемонстрували
пластику, красу та гармонію виконання вправ у восьми
категоріях.
Ще напередодні Універсіади
збірна команда Політехніки під
керівництвом старшого викладача кафедри фізичного виховання, судді національної категорії,
майстра спорту Марти Мельничук
представляла Львівську область на
Студентських іграх України в Києві.
Там нашим спортсменам удалося
вибороти бронзу у двох категоріях:
індивідуальні виступи (Олеся Андріївська) та трійки (Віола Лазаренко, Ілона Супряга й Олеся Андріївська). Універсіада Львівщини стала для політехніків нагодою знову
проявити свої спортивні здібності.
В індивідуальних жіночих та чоловічих виступах, аероденсі, тріо,
змішаних парах та групах за звання
найкращих змагалися Мирослава

Потокій, Віола Лазаренко, Ангеліна
Кузів (ІКНІ), Юлія Сенишин (ІКТА),
Софія Кузьо (ІАРХ), Ілона Супряга
(ІЕСК), Олеся Андріївська (ІМФН),
Юрій Когут (ІГДГ) та Наталія Козак
(ІНПП). У кожному виступі, який
спортсмени демонстрували під
обрану музику, були стрибкові та
силові елементи, акробатика та
різні хореографічні цікавинки. Сучасного ритму у стилі фанк та степ
задали Вікторія Боярищева (ІБІД),
Анастасія Крихта (ІХХТ), Руслана
Пономаренко (ІНЕМ), Анна Бондар
(ІКТА), Катерина Тимощук (ІАПО),
Уляна Шибунька (ІНЕМ) та Вікторія
Пасічник (ІАРХ).
Про причини такого злету розмірковує учасник і наразі єдиний
хлопець команди Юрій Когут:

— Цього разу ми готувалися до
змагань як зазвичай, але інтенсивніше — по три години тричі на тиждень. Також відбувалася підготовка
до змагань у Києві — чемпіонату
України зі спортивної аеробіки, але
так сталося, що частина команди за
два дні до Універсіади взяла участь
у Студентських іграх. Під час кожного тренування кожен із нас старався викладатися на повну. На самих змаганнях зіткнулися з різними непорозуміннями — дискусіями
між журі, чи правильно виконано
той чи той елемент. Найсильнішим
нашим суперником була збірна команда Української академії друкарства. У ній було декілька сильних
хлопців, та нам удалося перемогти
і їх, і дівчат, і збірну загалом.

А

хто у вашій команді був найсильніший і чим ваша команда вирізнялася серед інших?
— Кожен — це ланка, яка мусить
бути сильною, як й інші, бо інакше
перемоги нам би не бачити. Тому
всі були в добрій спортивній формі й діяли синхронно. Велику роль
відіграло й те, що в нас був хоча б
один хлопець. Наша ж особливість
— досвід поїздок на всеукраїнські
змагання: приїхавши додому, викладаєшся ще більше, ніж на них.
Щоразу коли виходиш на майданчик, то хвилюєшся, але вже на середині вправи розумієш, що мусиш
її показати якнайліпше. Впливає й
емоційна підтримка команди.

Н

а цих змаганнях ви були з іншими командами на рівні чи
одразу почувалися фаворитом?
— Ще під час виконання сольних
номерів побачили, що між нами й
іншими студентами-спортсменами
— великий розрив. Тому ми відразу
були впевнені у швидкій перемозі.

Я

кі змагання у команди попереду?
— Наразі триває підготовка до
показових виступів Кубка ректора
Львівської політехніки, який відбудеться у спортивному комплексі
університету наприкінці травня.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
7. Американський детективний телесеріал про лейтенанта поліції Лос-Анджелеса. 8. Великий водоплавний птах з довгим
дзьобом і еластичним шкіряним мішком під
нижньою щелепою. 9. Уявне коло, що поділяє Землю на дві півкулі — Північну і Південну. 11. Рицарські змагання у середньовічній
Європі. 12. Напис на конверті, що вказує
місце призначення і одержувача. 13. Міська підземна залізниця. 15. Столиця Нікарагуа. 18. Ссавець родини котячих, чорний
барс. 21. Діючий вулкан на острові Сицилія.
22. Цирковий артист, який виконує комічні
ролі. 23. Склепіння у вигляді дуги, яким сполучають два суміжні будинки. 24. Президент
США, який керував країною наприкінці ХХ
— на початку ХХІ століття. 27. Непарнокопитний ссавець, в якого на лобі росте ріг.
30. Офіційна мова Ізраїлю. 31. Популярний
у другій половині ХХ ст. угорський автобус.
33. Позитивно заряджений іон. 34. Частина вулиці, призначена для руху пішоходів.
35. Дужка, що з’єднує кілька нотних рядків.
36. Комплексна спортивна споруда з майданчиком для змагань.
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Горизонтально: 5. Протекторат. 7. Карантин. 8. Петрарка. 10. Саркозі. 12. Кариби. 13. Яранга. 14. Канат. 16. Аріадна.
19. Ембарго. 22. Телебачення. 23. Рогніда. 25. Афаліна. 28. Нонет. 29. Матрос.
31. Мітинг. 32. Паланка. 33. Кастилія.
35. Тартинка. 36. Конкуренція.
Вертикально: 1. Кортеси. 2. Верн.
3. Степ. 4. Аритмія. 5. Практика. 6. „Травіата“. 7. Кроква. 9. Айдахо. 11. Контрабанда. 14. Капелан. 15. Телепат. 17. Русло.
18. Двері. 20. Банда. 21. Гібон. 23. Ремарк.
24. Наркотик. 26. Латориця. 27. Ангола. 30. Спальня. 31. Матриця. 34. Ярус.
35. Трек.
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Вертикально:
1. Давньоримська богиня долі, щастя, успіху.
2. Порода маленьких кімнатних собак із довгою шерстю. 3. Орган військової розвідки та контррозвідки
Німеччини в 1928–1945 рр. 4. Африканська непарнокопитна тварина родини конячих. 5. Висока вежа при
мечеті. 6. Реєстр земельних об’єктів. 10. Портрет художника, який він виконав. 13. Італійський фізик, винахідник радіо. 14. Супротивник у суперечці, диспуті.
16. Важкодоступні місця, зарослі лісом, чагарником.
17. Капітан Ж. Верна, якого розшукали діти. 19. Відтінок, ледве помітна різниця у чомусь. 20. Виступ зов-

Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 13
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нішньої стіни будинку у вигляді ліхтаря — для поліпшення освітлення. 25. Сукупність слів, які входять до
складу будь-якої мови. 26. Східний курильний прилад,
схожий на кальян. 28. Восьмигранник. 29. Спеціально
обладнаний майданчик для змагань з кінного спорту. 32. Гурт корів, що разом пасуться. 33. Залізнична
станція між Ніжином і Бахмачем, де 1918 року відбувся
бій Студентського куреня з більшовицькими військами.
Склала Христина ВЕСЕЛА

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,
Е-mail: audytoriya@gmail.com
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Пам’яті товариша
З глибоким сумом сприйняли колеги
і товариші звістку, що на 81-му році життя відійшов у вічність доктор технічних
наук, професор

Леонід Олексійович Никонець.

У багатьох з нас збережеться пам’ять
про вченого, інженера-енергетика за
покликанням, педагога, доброго наставника, щиру й доброзичливу людину. Усе
трудове життя Леонід Олексійович віддав фаховій праці енергетика.
Він народився 5 січня 1939 року в
Ленінграді (нині Санкт-Петербург). Його
батько — Олексій Захарович, інженер авіаційного
полку, загинув на війні у 1942 році. Мати — Людмила Григорівна Шпинова (1919–1989 рр.), докторка
технічних наук, професорка, засновниця наукової
школи технології силікатів, завідувачка кафедри
хімічної технології силікатів Львівського політехнічного інституту.
Як інженер-електрик за спеціальністю „Електричні станції, системи і мережі“, Л. Никонець
працював інженером електроцеху Добротвірської
ДРЕС, згодом вступив до аспірантури при кафедрі
електричних мереж та систем Львівської політехніки, де під керівництвом професора Г. Денисенка
написав кандидатську дисертацію. Після її захисту
був на посадах інженера науково-дослідної лабораторії одночасного пересилання повітряними
лініями електроенергії постійним і змінним струмом (пульсівним струмом) та головного інженера проекту дослідно-промислового пересилання
енергії пульсівним струмом Борщів-Більче-Золоте.
Від січня 1969 року — завідувач лабораторії НДЛ6. Під його керівництвом науковці досліджували
запобігання ожеледно-вітровим аваріям на повітряних лініях електропересилання. Оригінальні
розробки та виготовлення нестандартного електрообладнання для їх реалізування здійснювали
у НДЛ-6 та на Дослідному заводі політехніки. Усі
розробки доводили до стану промислового впро-

вадження переважно силами інженерів
лабораторії під керівництвом Леоніда
Олексійовича.
За два роки після захисту докторської дисертації 1988 року йому надали вчене звання професора. У травні
1989 року обрали за конкурсом на посаду завідувача кафедри електричних
станцій, яку обіймав до 2005 року. Далі
— професор кафедри електропостачання промислових підприємств, міст
і сільського господарства.
Після проголошення незалежності
Української держави Леонід Олексійович зацікавився проблемою підвищення надійності електричних
станцій, електробезпекою в електроустановках, а
також резонансними явищами у електротехнічному обладнанні. Багато його розробок мали ознаки новаторських винаходів. Останні десять років
життя професор вивчав причини аварійності електрообладнання розподільних мереж, що входять у
коло досліджень світової електротехнічної громадськості і засвідчують про його відчуття „пульсу“.
Під керівництвом Л. Никонця захищено 15 кандидатських та докторська дисертації. Він є автором
понад 300 наукових праць, з яких 6 монографій,
понад 70 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Був академіком та упродовж шести років
головою Львівського обласного відділення Інженерної академії України (електротехнічна секція).
Важка хвороба горла перешкодила продовженню викладацької і наукової праці, про що зі сумом
писав: „голова повна ідей, а здоров'я не дозволяє їх втілити“. Відійшов у кращий світ 3 квітня
2019 року. Він був люблячим чоловіком, турботливим батьком трьох синів, пишався народженням
онуків.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Це тяжка і непоправна втрата
для всіх нас.
Група колег і товаришів

Колективи Інституту енергетики та систем керування Національного університету „Львівська політехніка“ і кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
із глибоким сумом сповіщають, що на 77-му році життя відійшов у вічність багаторічний працівник кафедри, кандидат технічних наук, доцент, незмінний керівник Народного
вокального камерного ансамблю „Аколада“

Володимир Костянтинович Савицький
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять про знаного вченого, освітянина, активного учасника культурного життя університету назавжди залишиться в наших серцях.
Вічна пам’ять!

Колектив кафедри екології та збалансованого
природокористування Інституту сталого розвитку
ім. В. Чорновола Національного
університету
„Львівська політехніка“
висловлює щирі співчуття
викладачу Зоряні Степанівні Одноріг з приводу
тяжкої утрати — смерті

батька.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Редакція тижневика ,,Аудиторія“ щиро вітає з
днем народження проректора з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки

Романа Орестовича
КОРЖА.
Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого
щастя, злагоди, чудового настрою, родинного затишку та добробуту. Нехай завжди Вас
супроводжує успіх, постійно зігріває тепло
людської вдячності, а будні і свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю рідних і
близьких. Вічної молодості Вашій душі та доброти серцю, здійснення всіх Ваших планів та
сподівань!

МНОГАЯ ЛІТА!
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МНОГАЯ
ЛІТА!
Редакція
тижневика
,,Аудиторія“ щиро вітає з днем народження
проректора з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки

Олега Романовича
ДАВИДЧАКА.

Бажаємо Вам здоров’я, щастя,
наснаги, успіхів у всіх починаннях.
Нехай життя для Вас буде добрим дивом,
цікавим, радісним, щасливим,
а плідні Ваші справи і шляхи
Благословенні Богом будуть навіки!

МНОГАЯ ЛІТА!

Колективи кафедри адміністративного та фінансового менеджменту й
Навчально-наукового інституту адміністрування та
післядипломної освіти щиро вітають із ювілеєм та днем Ангела асистента кафедри

Студенти групи МЕФБі-11з вітають з
днем народження куратора, асистента
кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету ,,Львівська
політехніка“

Юрія Михайловича
ДЗЮРАХА.

Юрія Михайловича
ДЗЮРАХА.

Щиро бажаємо високих досягнень у роботі,
довголіття, щастя!
Хай все задумане збудеться щонайшвидше!
Бажаємо, щоб у серці жили тільки радість і
любов!
Дякуємо за чудову працю, підтримку і розуміння. Працювати з Вами комфортно і приємно, тож нехай і Вам трудові будні приносять задоволення в роботі й реалізування
всього задуманого.
Хай у всіх планах і починаннях Вас супроводжують яскравий успіх і творчі перемоги, робота додає щедрих результатів, а новий день
дарує натхнення, відкриття та звершення.
Хай Ваш шлях наповнюється новими злетами
й досягненнями, а все добро вертається сторицею. Отож Божої Вам благодаті, шановний
ювіляре.

Бажаємо міцного здоров’я, радості, натхнення, успіху в роботі, здійснення всіх
планів та задумів. А ще — вдалих днів,
хороших новин, сили духу та невичерпного оптимізму!

ч. 16 [3056]
16 — 22 травня 2019
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав
Національний університет „Львівська політехніка“:
диплом спеціаліста ВК № 30655462 на ім’я:
Франкевич Олексій Олексійович;
додаток до диплома спеціаліста № 0314/16С3 на
ім’я: Пащенко Вікторія Юріївна;
залікову книжку № 171354 на ім’я: Беспалько Яна
Сергіївна;
залікову книжку ВК № 10965230 на ім’я: Хомак
Роман Петрович;
студентський квиток ВК № 11492072 на ім’я:
Шетманюк Юлія Михайлівна;
залікову книжку на ім’я: Білоус Данило Павлович;
залікову книжку на ім’я: Качмарик Віктор Романович;
студентський квиток ВК № 11870490 на ім’я:
Слепко Олеся Сергіївна;
студентський квиток № 11772691 на ім’я: Томашевська Катерина Андріївна;
залікову книжку на ім’я: Абрамовський Віталій
Олександрович;
залікову книжку № 1302339 на ім’я: Кіш Іван
Іванович;
студентський квиток на ім’я: Смалюх Христина
Любомирівна;
студентський квиток ВК № 12280968 на ім’я:
Волчецький Сергій Володимирович.
Диплом ТВ № 930011, який видав Львівський
політехнічний інститут на ім’я: Ясниська Анна
Михайлівна.

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, ювіле
йні 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 викорис
танням матеріалів замовника —
150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошу
ку матеріалів редакцією — 250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре
дакцією 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. Тел. (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“.
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004.
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 190785.

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН.
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА.
Редактори відділів:

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.

освіти і науки — Ірина МАРТИН

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО.
Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН
та Марія КІНДРАТОВИЧ.
Дизайнер-верстальник — Дмитро ГРИГОРЧАК.

При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На останній сторінці— світлини Ірини МАРТИН,
Анастасії СТЕПАНЯК та Катерини ГРЕЧИН.
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