#17 [3057] 23 — 29 травня 2019

Міс Політехніки-2019

2

ч. 17 [3057]
23 — 29 травня 2019

ВАША ДУМКА

ДРУКОВАНІ ЧИ ЕЛЕКТРОННІ — ЯКИМ КНИГАМ
НАДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ?
25 травня в Україні святкуємо День працівників
видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження.
567 років тому завдяки
німецькому ювеліру Йогану Гутенбергу Європа побачила першу друковану
книгу — Біблію. 1491-го ще
один німець, Швайпольт
Фіоль, у власній друкарні
в Кракові видав перші друковані книги староукраїнською мовою. А книгарня
Івана Федорова, що 1537
року з’явилася у Львові,
стала фундаментом для
всього книговидавництва
на теренах східної Європи.
Тоді книги були розкішшю,
тож зовсім не кожен міг
дозволити собі таке придбання. Однак ні Гутенберг, ні Фіоль, ані Федоров
не могли уявити, що вже за
півстоліття людство засумнівається у необхідності
того, що вони створювали
титанічною працею.
Сучасні технології роблять
читання зручнішим, оскільки дозволяють у невеликому планшеті чи навіть
смартфоні розмістити цілу
бібліотеку, що дуже зручно
в дорозі. Замість стосу товстих і важких книг — тепер
один легкий електронний
пристрій, що поміщається
в долоні. Однак залишаються сьогодні й ті, хто
нізащо не відмовиться від
паперових сторінок і запаху друкарської фарби.

Богдан Поліщук та Юрій Микуш, студенти
першого курсу Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій:

„Читаємо електронні“
Зараз ми тільки електронні книги й читаємо,
бо уся навчальна література — в електронному форматі. Друковані також любимо, але електронна книга має головну перевагу — мобільність:
її можна скачати на будь-який пристрій та завжди мати з собою. У навчанні
це особливо виручає, бо носити з собою п’ять підручників — трохи забагато.
Перевага друкованих у тому, що їх значно приємніше читати. Можливо, через
50–70 років електронні книги витіснять їх, але поки що переживати не варто.
Дарія Левандовська, студентка четвертого курсу
Інституту будівництва та інженерного довкілля:

„У навчанні зручніші
електронні“
Більше люблю друковані книги, обожнюю купувати
їх — відчуваю велике задоволення. Не те, щоб мені
не підходив електронний формат, просто хочеться
перегортати сторінки, відчувати їхній дотик і запах.
У навчанні доводиться користуватися електронними
книгами, однак це полегшує пошук потрібної інформації. Друкована версія
існуватиме завжди, адже її прихильників є дуже багато.
Кароліна Крецул, студентка першого курсу
Інституту права і психології

„Зір не дозволяє читати
цифровий варіант“
Друковані книги кращі, ніж цифрові. Я маю проблеми
зі зором, від комп’ютера мене часто болять очі, тож
читати у цифровому форматі мені зовсім не підходить.
Люблю брати книгу до рук, відчувати її — таке читання
приємніше. Навчатися доводиться за електронними версіями.

Наталія Щербань, аспірантка кафедри напівпровідникової електроніки
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Роздруковую електронні версії“
Більше люблю паперові книги, але оскільки грошей мало, часто використовую
електронні версії. Впевнена, що друковані книги не зникнуть, бо вони значно зручніші — скажімо, у них можна робити собі помітки на важливому. Якщо говорити про
художню літературу, то читаю в електронному форматі, а також люблю аудіокнижки.
Що стосується навчання, то мені таки зручніше роздрукувати цифровий варіант.
Міркувала й опитувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)
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ПРЕДСТАВНИКИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ
ПІДТВЕРДИЛИ ГОТОВНІСТЬ СПІВПРАЦІ З ПОЛІТЕХНІКОЮ

| Світлина Наталії Павлишин

Обговорити дальшу співпрацю Львівської політехніки,
Німецько-Українського освітнього центру нашого
університету і Торгово-промислової палати міста
Ерфурт (Німеччина). З такою метою відбулася зустріч
делегації німецьких представників та в. о. ректора
нашого університету професора Юрія Бобала. Серед
гостей були зокрема президент Торгово-промислової
палати Дітер Баухаус та генеральний директор ТПП
Геральд Груссер.

У межах зустрічі делегати Торгово-промислової палати (входять
64 тисячі підприємств) повторно наголосили про готовність забезпечити студентів-політехніків
практикою та навчанням. Зразковим прикладом цього слугуватиме
підписання угоди про навчання між
студентами Техніко-економічного
коледжу Львівської політехніки та

німецьким підприємством Bauer
Bauunternehmen, керівником якого є одна з віце-президентів ТПП
Ерфурта.
Варто також наголосити, що генеральний директор Торгово-промислової палати Ерфурта Геральд
Груссер є почесним професором
Львівської політехніки. Він високо
оцінив рівень навчання та здобутки

нашого університету. Для німецьких гостей організували екскурсію
в актовій залі та найцікавіших куточках головного корпусу Політехніки.
Також у межах візиту відвідали
Техніко-економічний коледж, який
очолює Людмила Іванець. Делегація мала змогу ознайомитися з
навчальними і лабораторними кабінетами коледжу. Кульмінаційним
моментом стало підписання угоди
про дальше навчання між двома
студентами і віце-президентом
ТПП Ерфурта.
Завершився насичений зустрічами та перемовинами день відвідинами Tech StartUp School Політехніки, в межах яких обговорили
підтримку в пошуку зацікавлених
інвесторів, які могли б вкласти
кошти у стартапи.
Підсумовуючи візит вищого керівництва Торгово-промислової
палати Ерфурта, можна сміло сказати що вони задоволені рівнем
навчальної підготовки студентів
та наголосили про продовження
співпраці й пошуку нових напрямків діяльності. Упродовж усього
часу перебування делегацію супроводжував директор Німецько-Українського освітнього центру
Денис Невінський.
Наталія ПАВЛИШИН

АМЕРИКАНСЬКИЙ ДИПЛОМ У ПОЛІТЕХНІЦІ — ЛЕГКО!
Проректор Львівської політехніки Олег Матвійків
зустрівся із американською делегацією щодо
переговорів про програму подвійних дипломів.
Із цією метою до університету
завітали ініціатор проекту спів
праці професор соціології Frederick
Community College (штат Меріленд) Маршал Боткін та віце-президент Ocean County College (штат
Нью-Джерсі) з електронного навчання та освітньої діяльності доктор Хатім Акл. Зустріч відбулася у
п’ятницю, 17 травня.

Професор Боткін уже впродовж
дванадцяти років співпрацює з кафедрою соціології та соціальної
роботи Інституту гуманітарних і
соціальних наук та з Міжнародним
центром „Інтеграція“ з питань соціальної роботи та інклюзивної освіти. Гість декілька разів перебував у
Львівській політехніці з тривалими
візитами, де читав лекції для сту-

дентів та наукові доповіді для науково-педагогічних працівників.
Метою поточного візиту делегації є започаткувати спільну програму подвійних дипломів з Ocean
County College, що є базовим для
двох американських університетів — Kean University та New Jersey
Institute of Technology. Він готує
асоційованих бакалаврів (аналог
молодшого бакалавра) із понад 60
спеціальностей технічних, гуманітарних, економічних, комп’ютерних та інших напрямів.
Закінчення на 5 с. m
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СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА — ВИКЛИК НОВИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
готуватися викладачі — Наталія
Мусихіна, яка й супроводжувала
студентів на олімпіаді, а також
Василь Маляр.
Вікторія та Максим навчаються успішно й отримують підвищену стипендію, входять до першої
трійки рейтингу. Їхня майбутня
спеціальність — інженерна, пов’язана з автоматизацією та комп’ютерно-інтегрованими технологіями. Вона полягає в автоматизації
виробничих ліній на промислових
підприємствах, а також побутових
приладів — електрочайників, мікрохвильових печей, холодильників тощо.
Ірина МАРТИН

Студенти-третьокурсники Інституту енергетики і
систем керування Вікторія Сорокун та Максим Бугайчук
здобули призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з
електротехніки.
Олімпіада, а саме її другий етап,
відбулася у Харківській політехніці наприкінці квітня. Змагалися 45
учасників фактично з усіх технічних
університетів десяти міст.
Для Вікторії та Максима це був
новий досвід, випробування на
досягнення. Олімпіада допомогла
зрозуміти: всього можна досягти
— якщо є бажання, гарні результати не забаряться. Також для

обох студентів це цікавий досвід,
виклик власних можливостей.
На олімпіаді були й поосібні,
і командні змагання. У поосібних Максим здобув друге місце,
Вікторія — третє, а в командних
— перше. Студенти вважають,
що здобути такі результати їм
допомогла ретельна та сумлінна підготовка з електротехніки
й електромеханіки. Допомагали

МОВИ РОЗШИРЮЮТЬ ГОРИЗОНТИ

Другий етап олімпіади складався з двох турів. Перший проходив у
режимі online, у ньому взяли участь
126 людей. 26 найкращих боролися
за призові місця безпосередньо в
Політехніці. За результатами визначено 13 переможців: 1— перше
місце, 7 — друге місце, 5 — третє місце. Члени комісії відзначили
дуже високий рівень знання англійської мови кожного учасника.
Перше місце виборола Богдана
Олійник, студентка 3 курсу кафедри прикладної лінгвістики Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Дівчина розповіла
про свої враження:
— Олімпіада минула дуже добре. Багато нових цікавих людей,
які мають різні спеціалізації. Колосальна робота вкладена в організацію цього заходу, і це приємно.
Чесно кажучи, завдання для мене
важкими не були. Труднощі можуть
виникати, коли існують незрозумілість, неточність та недопрацюван-

ня. А тут все було чітко й зрозуміло.
Навіть теми для есе продумали таким чином, щоб вони були дотичними до певної спеціалізації. Це
було цікаво. Насправді, не докладала надзусиль для підготовки. Як
і всі, переглянула загальну теорію.
Взяла участь в олімпіаді вперше й
дуже здивована, що стала переможницею. Такого я не очікувала!
Велике спасибі за те, що мої зусилля оцінили!
Нагороджував призерів Ігор
Колодій, начальник відділу забезпечення функціонування системи
управління якістю освіти Львівської політехніки. Він зазначив, що
результатами олімпіади не здивований.
— Беручи до уваги досвід, який
має кафедра прикладної лінгвістики, і загалом Львівська Політехніка, я б здивувався, якби ми не мали
призера на олімпіаді з англійської
мови. У нас було два учасники, але
другий студент не ввійшов до чис-

| Світлина Ольги Мацьків

16 травня у стінах Львівської політехніки відбувся
другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади
з англійської мови. Переможців нагородили
сертифікатами й подарунками.

ла призерів. Це свідчить про те,
що олімпіада була максимально
об’єктивною, а позиції журі щодо
визначення переможців – принциповими. Олімпіада вдалася, будемо
готуватися до наступних. Сподіваємося зберегти першість серед технічних освітніх закладів.
За словами Ігоря Степановича,
метою кожної олімпіади є пошук
талановитої молоді. Львівська політехніка показує успішні результати в багатьох вишів України. Станом на сьогодні вже 50 студентів
стали призерами Всеукраїнських
олімпіад. А навчальний рік ще не
закінчився!
Ольга МАЦЬКІВ
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ДИПЛОМ У ПОЛІТЕХНІЦІ — ЛЕГКО!
m Закінчення. Початок на 3 с.

— Повністю англійськомовну програму подвійних дипломів
з американським коледжем ми
плануємо розпочати з напряму
„Бізнес адміністрування“. Американські колеги здійснили аналіз
переліку та змісту дисциплін двох
наших спеціальностей — публічне управління та адміністрування;
менеджмент. Для цього було організовано дві зустрічі на кафедрі
адміністративного та фінансового
менеджменту, під час яких виявлено спільні дисципліни та відмінності. На цьому етапі погоджено, що
понад 1/3 дисциплін мають подібні
навчальні програми і їх можуть читати викладачі Львівської політехніки. Іншу частину дисциплін будуть
провадити американські викладачі
онлайн-шляхом або, приїжджаючи
на семестрове навчання до нашого університету, — прокоментував
зустріч Олег Матвійків.

Наступним етапом, за словами проректора, буде визначення
конкретного переліку дисциплін,
модифікація вмісту навчальних
програм, встановлення штатних працівників, які зможуть викладати предмети англійською
мовою, та підписання угоди. Відомо, що навчання в американських коледжах є платне, тому
важливим питанням дальших
переговорів стане визначення
та встановлення такої ціни за
навчання, яку могли б оплатити українські студенти. Окрім
цього, керівництво Політехніки
передбачає, що програма буде
цікава й для іноземних студентів, тому поточним завданням
університету є організування
рекламної кампанії та інформування всіх потенційних студентів про можливість англійськомовного навчання та отримання американського диплома у
Львівській політехніці.

— По завершенню успішного дворічного навчання в Ocean
County College випускники отримуватимуть дипломи і ще два роки
навчатимуться у Львівській політехніці, де здобуватимуть освітній
рівень бакалавра. Ступінь магістра
вони, за бажанням, зможуть отримати вже у технологічному інституті Нью-Джерсі. Це відкриває чималі можливості. Незважаючи на
те, що Ocean County College і New
Jersey Institute of Technology є технічними закладами, вони мають
дуже широкий спектр спеціальностей, тому там можуть навчатися гуманітарії і навіть медики,
— розповідає ініціатор проекту з
боку нашого університету, викладач кафедри соціології та соціальної роботи Олеся Бік, яка вже
з ознайомчою метою побувала в
американських вишах-партнерах.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)

ЕКОЛОГІЯ — ТЕ, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ
17 травня кафедра цивільного права та процесу
Інституту права та психології провела ІV Круглий стіл
„Стратегія екологічної безпеки України: соціальноекономічний та правовий вимір“.
В Україні є чимало проблем
еколого-правової науки, основ сучасної політики у сфері охорони
довкілля, екологічної безпеки, які
потребують вирішення. Метою заходу було привернення уваги науковців і практиків до вищезазначених питань та пошуку варіантів
їхнього розв’язання.
У проведенні Круглого столу
взяли участь понад 60 учасників
з різних ВНЗ, екологодослідницьких та природоохоронних установ:
Навчально-наукового Інституту
права та психології Львівської політехніки, Львівського національного університету імені Івана
Франка, Львівського державного
університету внутрішніх справ,
Львівського державного універ-

ситету безпеки життєдіяльності,
Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, Львівського інституту
медсестринства та лабораторної
медицини імені Андрея Крупинського, комісії з питань екології
Львівської Архиєпархії УГКЦ, МБО
„Екологія-Право-Людина“, відділу
еколого-освітньої роботи Природного заповідника „Розточчя“, ТзОВ
„Технічно-стандартизаційний Інститут“.
Організатори ІV Круглого столу
мали на меті створити платформу
для пошуків шляхів вирішення наявних екологічних проблем, а також умови для обміну думками та
апробації результатів досліджень у
сфері екологічної безпеки.

Проведення цього заходу стало фундаментом для майбутнього
наукового пошуку, розробки пропозицій, що будуть надійним підґрунтям ефективних змін у сфері
екологічної безпеки та можливістю отримання нового досвіду та
знань.
За результатами проведення
ІV Круглого столу „Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий
вимір“ укладено й опубліковано
збірник доповідей, що стосуються теоретичних проблем еколого-правової науки, правових основ
сучасної політики України у сфері
екологічної безпеки, правового
становища органів управління,
проблем та перспектив формування стратегії екологічної безпеки,
проблем подолання негативного
впливу господарської діяльності на
навколишнє середовище, юридичної відповідальності за екологічні
правопорушення.
Ольга МАЦЬКІВ
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БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ
У Львівській політехніці 14 травня, відбувся Форум
охорони праці, приурочений Всесвітньому дню
безпеки та гігієни праці. Цьогоріч він проходив під
девізом — „Безпечне та здорове майбутнє праці“.
— Щорічно 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці.
У Львівській політехніці цей захід
уже відбувається вдруге. Важливо, щоб майбутні фахівці ще зі студентської лави знали про безпеку
на робочому місці. Цього разу на
форумі ми дискутували на тему
„Впровадження ризикоорієнтованого підходу у системі безпеки і гігієни праці. Перспективи та
актуальні питання“. Затребуваність розгляду саме таких питань
пов’язана з тим, що відбувається
євроінтеграція. А в Європі рівень
охорони праці значно вищий, ніж у
нас. Тож мусимо їхні вимоги імплементувати в наше законодавство.

Варто наголосити, що за результатами кожного форуму створюємо
робочу групу, щоб упровадити напрацювання, — розповів начальник
служби охорони праці Львівської
політехніки Володимир Шепітчак.
Форум став майданчиком для
обміну досвідом між експертами,
підприємцями, майбутніми працівниками й фахівцями з охорони
праці. Мета форуму — привернути
увагу суспільства, особливо молоді
до важливості питань охорони праці, посилити співпрацю між органами державної влади, роботодавцями, профспілками, керівниками
підприємств і працівниками задля
формування культури безпеки гігі-

ВИКЛАДАЧІ ПОЛІТЕХНІКИ
ВИВЧАЛИ ПРОГРАМУ FLEXSIM
Впродовж п’яти днів, із 13 до 17 травня, декілька
викладачів Політехніки та представників ще семи
українських університетів мали нагоду пройти вивчення
програми FlexSim. Після складання іспитів учасники
навчання отримали сертифікати міжнародного рівня,
які дадуть їм можливість самостійно працювати з
FlexSim і впроваджувати її в навчальну програму.
Для того, щоб університет отримав можливість вивчення цієї
програми, фонд InterMarium надав
повну, нелімітовану в часі освітню
ліцензію для лабораторії до 20 робочих місць.
— Моделювання процесів базується на віртуальному відображенні
реальної системи. Це дає можливість проводити поглиблений аналіз, вивчаючи проблеми робочого
навантаження персоналу та обладнання, продуктивність, транспортну і
внутрішню логістику, а також пропонувати і випробовувати варіанти для
оптимізації діяльності. Моделювання
допомагає легко знаходити відповідь на питання „що буде, якщо?“.

Експерименти, створені на відповідних сценаріях, обирають оптимальні
рішення з десятків тисяч можливостей. Говорячи про моделювання
процесів, моделювання виробництва
та інструменти оптимізації, маємо
на увазі інструменти світового рівня — пояснив член правління фонду
InterMarium Кристіан Когут. — Одним із цих моделювань є програма
FlexSim. Ми вирішили запустити її
для українських університетів, щоб
студенти мали можливість освоїти
необхідні інструменти в Industry 4.0,
яку все частіше використовують у
сучасній економіці.
Завдяки програмі FlexSim політехніки відкривають ще одну сферу

єни праці й впровадження кращих
практик у цій царині.
— У межах форуму відбулося урочисте нагородження переможців першого відбіркового туру
Всеукраїнського конкурсу дитячого
малюнка „Охорона праці очима дітей“. А також відбувся інтерактивний семінар та квест „Безпечне і
здорове майбутнє праці в наших
руках“ для молоді. Організатори
проведення Львівського форуму з
охорони праці — Головне управління Держпраці у Львівській області
спільно з Львівською політехнікою
за підтримки Львівської обласної
державної адміністрації, ДП „Західний ЕТЦ Держпраці“, Львівського
обласного об’єднання організацій
роботодавців, Об’єднання профспілок Львівщини, УВД ФСС України у
Львівській області, — додав Володимир Шепітчак.
Наталія ПАВЛИШИН

для наукових досліджень, платформу для співпраці з науковими установами з усього світу і прекрасну
можливість для співпраці з бізнесом. Організатори навчання висловили сподівання, що в майбутньому
Політехніка зможе забезпечувати
ринок необхідними фахівцями і надавати послуги підприємствам, отримуючи додаткове фінансування.
— Угоду про співпрацю практично підписано. FlexSim може бути
частиною декількох різних курсів,
особливо в таких галузях, як: управління виробництвом, управління
логістикою, автоматизація процесів та бізнес-аналіз. Вступаючи до
спільноти академічних користувачів
FlexSim, Політехніка стане частиною всесвітньої академічної та бізнес-мережі (кілька сотень вищих
навчальних закладів, що використовують FlexSim, близько 40 в нашому
регіоні), щоб мати можливість приєднатися до міжнародних проектів,
конференцій, обміну співробітниками та студентами, — зазначив
Крістіан Когут.
Більше про FlexSim за цим посиланням: www.en.flexsim.pl. Більше
про фундацію InterMarium тут: www.
intermarium.org.pl.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 17 [3057]
23 — 29 травня 2019

СТУДІЇ

7

ТІШУСЯ, ЩО ВСЕ ЖИТТЯ Я В НАУЦІ
Професор кафедри напівпровідникової електроніки
ІТРЕ Леонід Василечко — серед найбільш цитованих
науковців Львівської політехніки. Він входить до
багатьох українських та закордонних наукових
спільнот. А починалося все зі звичайної хімії...

Від зацікавлень — до
досліджень
Ще у шкільні роки вибирав між
хімією, математикою, географією.
Надав перевагу хімії: по-перше,
вона видалася найбільш цікавою,
по-друге, на хімічному факультеті вже вчився старший брат. Тому
теж вступив на хімію до університету ім. І. Франка, а коли почалася
спеціалізація, обрав кафедру радіоелектронного матеріалознавства,
яку на той час створили при Львівському науково-дослідному інституті матеріалів (тепер — НВП „Карат“), на базі хімічного і фізичного
факультетів. Таким чином обрав
прикладну науку — дослідження
нових перспективних матеріалів
для радіоелектроніки. Закінчив із
відзнакою. Працював у тому ж Інституті матеріалів інженером, потім — науковим співробітником.
Навчався у заочній аспірантурі.
Успішно завершив її.
— Кандидатську я підготував
про інтерметалічні сполуки. Це
класична тематика неорганічного
хіміка, — пояснює співрозмовник.
— Знаєте, коли я прийшов в Інститут матеріалів, то почав працювати з оксидними матеріалами для
функційної електроніки — у відділі
товстих плівок, а згодом у лабораторії рентгеноструктурного аналізу
відділу фізики оксидних кристалів,
який очолював професор Андрій
Матковський (нині вже покійний),
майбутній завідувач нашої кафедри.
1999 року Леонід Василечко
вступив до докторантури Львівської
політехніки. На той час мав 22 винаходи, багато статей, активно брав
участь у наукових конференціях, публікувався у міжнародних виданнях.
Його теперішні основні дослідження — матеріалознавство, фізика і хімія твердих тіл у застосуванні
до оксидних матеріалів для різноманітних функційних використань.

Зосереджується
на синтезі нових
матеріалів, вивченні їхньої кристалічної
структури, яка значною мірою
визначає властивості матеріалів, а також на дослідженнях
їхньої термічної поведінки.

Я

ке практичне застосування
досліджень?
— Про це часто запитують. Шукаємо, розробляємо нові багатофункційні матеріали, даємо їм повну структурну характеристику —
тобто визначаємо їхню кристалічну
структуру, будуємо фазові діаграми
стану відповідних систем. Таким
чином створюємо мовби своєрідну
дорожню карту для технологів, які
розробляють матриці для лазерних
кристалів, підкладкові монокристалічні матеріали для епітаксії плівок
високотемпературних надпровідників, сцинтиляційні та фотокаталітичні матеріали тощо. Це цінний
довідковий матеріал для фізиків,
хіміків, що працюють з твердими
тілами, матеріалознавців.

Міжнародна
співпраця
Перші закордонні поїздки професор Василечко здійснив до Інституту фізики Польської академії
наук. Далі був Гамбурзький університет та Інститут хімічної фізики твердих тіл Товариства Макса
Планка у Дрездені (Німеччина), де
науковець щорічно стажувався, а
також Оксфордський університет,
з яким виконував дослідницький
ґрант Королівського товариства
Великої Британії. Чимало співпрацює і з провідними європейськими центрами синхротронного та
нейтронного випромінювання. На
обладнанні цих лабораторій реалізовано понад 15 авторських дослідницьких проектів.

Впродовж 15-ти років Леонід Василечко
щороку здобуває для
Львівської політехніки
ґранти Міжнародного центру
дифракційних
даних ICDD у
США. Зі своїми колегами
та аспірантами синтезував понад 750
нових сполук
та їхніх твердих розчинів,
характеристики
яких поповнили
бази даних. Упродовж останніх десятиліть сфери застосування бази
даних ICDD значно розширилися —
на фармацевтику, криміналістику,
реставрацію. Результати плідної
співпраці з ICDD підтверджують
сертифікати, а також нещодавня
почесна відзнака.
Розповідаючи про закордонний
досвід, співрозмовник зауважує,
що про такий рівень обладнання,
як там, ми можемо лише мріяти.

Його учні —
талановиті
Попри те, що більшість часу у
Леоніда Василечка забирає наука,
він знаходить можливість працювати зі студентами під час викладання спецкурсів. Однак найбільше
задоволення приносить робота з
аспірантами. Його дипломники —
велика гордість, адже здобувають чимало. Скажімо, один із них,
Андрій Сенишин, очолює наукову
групу у Мюнхенському технічному університеті. Результати його
кандидатської дисертації разом
із частиною докторської Леоніда
Василечка стали основою фундаментального англомовного монографічного розділу. За кордоном
працюють і випускники — Дмитро
Троць та Євген Півак, а Тетяна
Басюк нещодавно завершила докторантуру у Києві.
Леонід Василечко вважає за велике щастя — ділитися своїм науковим досвідом і передавати його
учням.
Ірина МАРТИН
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СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ — НА КОРИСТЬ
РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ
Очільниця ІГСН Ярина Турчин та доцентка кафедри ПМВ
Леся Дорош 23-24 травня беруть участь у V Українськопольському науковому форумі і круглому столі
„Державна політика щодо захисту прав національних
меншин: досвід України та Польщі“. Причетність до
заходу — це певний результат напрацювань у нагороді
ім. Івана Виговського, яку виграли мої співрозмовниці.

Як перемогти?
Нагорода ім. Івана Виговського, що діє з кінця 2016 року,
полягає у стажуванні українських науковців із різних царин
у польських університетах впродовж навчального року. Вона
дозволяє науковцеві дізнаватися багато нового, досліджувати,
формувати коло партнерів.
Цього разу конкурс був чималий, тому для Львівської політехніки — справжній здобуток,
що серед десяти переможців
з-понад сотні претендентів — аж
троє її представників (окрім гуманітаріїв з ІГСН, викладачка ІНЕМ).
Партнери з Вармінсько-Мазурського
університету в Ольштині запропонували своїм колегам із Львівської політехніки взяти участь у конкурсі на
здобуття нагороди ім. І. Виговського.
Головна умова — мати напрацювання у ділянці своїх досліджень. Ярина Турчин вивчає розвиток східної
політики Європейського союзу, а
Леся Дорош — питання безпекового
виміру. Також треба мати публікації,
бажано у знаних виданнях — скажімо, у Scopus чи Web of Science. Тема
дослідження повинна бути актуальна і цікава для університету, який
приймає українського науковця на
стажування. Важлива умова участі
— безпосередній внесок апліканта у розвиток українсько-польської
співпраці у сфері громадянського
суспільства.
— Позаяк ми вже декілька років
організовуємо українсько-польські
наукові форуми, спільно реалізували
не один ґрант, тому мали певні здобутки. І властиво перемогли завдяки
підтримці наших польських колег, які
зуміли довести наші заслуги комісії,
що відбирала претендентів, — пояснює Ярина Турчин.

Отож, ґрант виграли…
Відтак кожен аплікант повинен
попрацювати у двох університетах,
по два місяці у кожному, вивчаючи близьку йому тематику. Ярина
Турчин у першому семестрі, впродовж жовтня-листопада, мала нагоду провадити дослідження у
Ягеллонському університеті у Кракові, а саме — в Інституті політичних наук і міжнародних відносин.
За цей час їй вдалося опрацювати
найновішу англомовну та польськомовну літературу, якої наразі
нема в Україні. Працюючи у бібліо
теці, спостерігала, як її активно
відвідують і студенти, і викладачі.
А останнього робочого дня, у п’ятницю, у фойє книгозбірні збирається величезна черга студентів,
які хочуть позичити літературу на
вихідні.
Також Ярина Богданівна для
магістрантів міжнародних відносин читала лекції на тему східної
політики, Євросоюзу, безпеки.
Брала участь у дискусійних клубах під патронатом МЗС Польщі,
а також конференціях в Ольштині.
Друга частина її стажування триває у Вармінсько-Мазурському
університеті.

Леся Дорош спершу працювала
в університеті Ґданська. Її куратором був заступник завідувача
кафедри політології Інституту суспільних наук.
— Моя робота зводилася до
опрацювань наукової літератури.
Бібліотека Ґданського університету вразила і модерністю, і тим,
що там нема обмежень у доступі до літератури, особливо
з безпекових досліджень та
міжнародної тематики. У тій
бібліотеці я відкрила для себе
багато не лише для власних
досліджень, а й із дисциплін,
які читаю студентам. Знайшла
чимало довідкової літератури,
монографій, а також публікацій
про теперішню війну у нас на
Донбасі. І змогла усю цю літературу опрацювати, а тепер
разом із Яриною Богданівною
маю дослідження в Ольштині, у
Вармінсько-Мазурському університеті, — ділиться враженнями Леся Дорош.
Участь у нагороді ім. І. Виговського триватиме до середини
червня. Однак у рамках співпраці
з Інститутом Східної Європи ще чимало перспектив. Мої співрозмовниці сподіваються, що це вдасться
успішно втілити, адже така комунікація на обидва університети впливає позитивно.

Про студентів
Під час нашої розмови Ярина
Турчин акцентує на кількох епізодах із життя студентів Ягеллонського університету, в якому навчається більше іноземців, ніж поляків. Отож, тамтешні студенти, як
уже було сказано, прагнуть знань.
На пари вони приходять у будьякий час, навіть якщо це о пів на
восьму вечора. А викладач не має
права спізнюватися, адже студенти можуть за це поскаржитися. На
заняттях вони активні, долучаються
до дискусій, глибоко знають дисципліну, а у спілкуванні легко зауважити, що начитані і розумні. Словом, умотивовані й усвідомлюють
свою присутність в університеті.
Ірина МАРТИН
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ДИРЕКТОР ІНЕМ ОЛЕГ КУЗЬМІН ВІДЗНАЧАЄ
ЮВІЛЕЙ ПО-НАУКОВОМУ

Захід організували кафедра
зовнішньоекономічної та митної
діяльності й кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
ІНЕМ. Цьогорічний симпозіум присвятили трьом подіям: 70-річчю
директора інституту Олега Кузьміна, котрий 53 роки свого життя
віддав Львівській політехніці, п’ятій
річниці з нагоди ратифікації асоціативної угоди між Україною та ЄС
і семиліттю кафедри ЗМД, котра
започаткувала цей науковий захід.
Як зазначають організатори,
метою події стало поєднання представників бізнесу, наукової спільноти, державних органів влади для
розроблення реальних рекомендацій щодо розв’язання проблем
у царині зовнішньоекономічної та
митної діяльності. Результатами
трьох попередніх симпозіумів є
внесені зміни в чинну нормативно-правову базу, зокрема у ЗУ
„Про транскордонне співробітництво“, у Податковий та Митний
кодекси, у розроблення Стратегій
Львівської області та Львівської
митниці тощо. Саме тому в заході взяли участь заступник Голови
ЛОДА Роман Филипів, заступник
начальника Львівської митниці Державної фіскальної служби
України Павло Македон, Почесний
Консул Його Величності Короля
Бельгії у Західному регіоні України
Ярослав Грицула, Голова Координаційної ради Західноукраїнської
філії Європейської Бізнес-Асоціації, керуючий партнер Advice Group
Антон Подільчак, президент Асоціації професійних митних посередників Андрій Тодощук та інші
поважні гості. Окрім цього, на
скайп-зв’язку зі зали ВРУ була народна депутатка Оксана Юринець.
Вітальним словом захід розпочала проректорка Наталія Чухрай:
— Сьогодні Євросоюз — найбільший стратегічний партнер

| Світлина Анастасії Степаняк

У Львівській політехніці 15 травня відбувся
IV Міжнародний науково-практичний симпозіум
„Проблеми управління зовнішньоекономічною та
митною діяльністю в умовах євроінтеграції“.

України у зовнішньоекономічній
діяльності. Львівщина є лідером
із прискорення процесів євроінтеграції, зокрема щодо експорту.
Дуже приємно, що на цьому симпозіумі є не тільки академічний
сектор — науковці Львівської політехніки та Академії наук, а й низка
практиків, які сьогодні зазначать
важливість й актуальність його тематики.
На останньому наголосив й
професор Олег Кузьмін:
— Симпозіум відбувається
вчетверте та викликає незмінний
інтерес — це говорить про те, що
проблеми надзвичайно актуальні.
Раніше казали: щойно відкриємо
кордони з Європою, то проблема щезне, але я вважаю, що вона
лише підсилиться, бо потрібно
буде інакше працювати. Митниця
однаково існуватиме у тій чи тій
формі, можливо, під іншою назвою, але свої функції виконуватиме. Гадаю, що проблема удосконалення митної діяльності постійно
цікавитиме науковців. Митниця
передусім має сприяти розвитку
зовнішньоекономічної діяльності,
особливо експортної, а саме ця
проблема турбує нас найбільше.
Експортний ринок нині невеликий і

проблемний — ми втратили ринки
на Сході та, на жаль, ще не зуміли
залучити інші. Тут митниця також
має зіграти свою роль. Львівська
політехніка готує достойні кадри
для митної діяльності — наші хлопці й дівчата активно демонструють
на цьому „фронті“ ентузіазм та
ефективність. Ця спеціалізація у
нас надзвичайно популярна, тобто молодь хоче бути митниками, а
це — основа для підготовки якісних фахівців і їхньої ефективної
роботи.
Як ми вже зазначали, симпозіум приурочили до ювілею директора ІНЕМ, саме тому на пленарному засіданні його особі приділили особливу увагу, зокрема
згадали про цікаві факти біографії
Олега Кузьміна, розповіли про
його внесок у розвиток економічної науки:
— Він керує колективом, що є
осередком економічної освіти та
науки у західному регіоні України. Олег Євгенович — засновник
наукової школи процесу структурованого менеджменту — на теренах пострадянської України його
підручник „Основи менеджменту“
був одним із перших. Десятки років він визначав політику у галузі
освіти й науки України, розробляв стандарти з менеджменту.
1992 року він долучався до розроблення програми приватизації
у Львівській області, був радником
прем’єр-міністра України щодо
формування системи економічних
реформ. Сьогодні Олег Євгенович — незмінний радник міського голови Львова і голови ЛОДА,
— прокоментувала модераторка
заходу, завідувачка кафедри ЗМД
Ольга Мельник.
За словами проректорки Наталі Чухрай, Олег Кузьмін успішно
розвиває тріаду векторів, за якими має функціонувати сучасний
університет ХХІ століття: наука,
освіта і практика. З нагоди свята
Львівська митниця ДФС України
та ЛОДА нагородили ювіляра подякою та почесною грамотою.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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СТОРІЧЧЯ КАФЕДРИ = КОНФЕРЕНЦІЯ
16 та 17 травня з нагоди сотого ювілею кафедри
інформаційно-вимірювальних технологій Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
у Львівській політехніці відбувалася IV Міжнародна
науково-практична конференція „Управління якістю
в освіті та промисловості“.

З цієї нагоди до нашого університету приїхали гості зі Сербії та
Болгарії. Серед українських науковців на конференцію завітали
представники вишів Львова, Вінниці, Харкова, Хмельницька, Сум,
Дніпра, Кривого Рога та інших міст.
Окрім наукового сектора, долучився й підприємницький: ДП НДІ
„Система“, Дочірнє підприємство
„Датський текстиль“ компанії „ПВН
Холдинг А/С“, компанія „Леоні“, філія „Оператор газосховищ України“
Акціонерного товариства „Укр-

трансгаз“, УМГ „Львівтрансгаз“,
Газопромислове управління „Львівгазвидобування“, ДП „Львівстандартметрологія“ тощо.
— Без вимірювань, які здійснюють у промисловості, сьогодні неможливо розвивати ані промисловість, ні освіту, ні науку. Інтеграція
України в європейський та світовий
глобальний економічний простір
потребує гармонізації вітчизняних стандартів якості з глобальними міжнародними аналогами.
Відповідність продукції міжнарод-

ним стандартам якості є не лише
необхідною умовою доступу до
глобальних ринків, а й запорукою
високого рівня конкурентоспроможності продукції на цих ринках.
В освітній діяльності високий рівень якості допомагає забезпечити
оптимізацію двох критеріїв конкурентоспроможності: випускників
на ринку праці та вишу на ринку
освітніх послуг. Проблеми, що виникають при впровадженні систем
управління якістю навчання, потребують не лише технологічного
чи фінансового забезпечення, а й
наукового обґрунтування. Тому тематика цієї конференції є дуже актуальна й для реального сектора
економіки, і для освітнього середовища. Ця конференція сприяє обміну досвідом науковців із різних університетів України та зарубіжжя, а
також практиків у галузі управління
якістю виробництва. Уможливлює
поєднання теоретичних знань із
практичним досвідом та допомагає втіленню результатів наукових
досліджень у науково-технічний
та соціально-економічний розвиток нашої держави, — зазначив
в.о. ректора Політехніки професор
Юрій Бобало.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)

КОЛИШНІХ ПОЛІТЕХНІКІВ НЕ БУВАЄ
Минулого тижня до Політехніки завітали випускники
спеціальності „Архітектура“ 1964–1969 рр. — у рідному
виші вони святкували п’ятдесятиліття завершення свого
студентства.
Спочатку політехніки
зустрілися зі завідувачем кафедри архітектурного проектування
Миколою Габрелем, де
дізналися про теперішнє
навчання в Інституті архітектури, порівнювали
його зі своїм, згадували
викладачів і розпитували
про сучасних студентів,
опісля оглядали актову
залу.

На зустріч до університету прибули не лише
львів’яни, а й ті, хто нині
живе і працює у Києві,
Рівному, Ужгороді. Особ
ливою несподіванкою для
випускників став приїзд
Василя Новікова, який
вже багато років у Москві.
— Після випуску мене
відправили у Саратов,
де я й почав працювати.
Найбільш яскравими сту-

дентськими спогадами є
захист диплому, участь
у студентському будівельному загоні, але загалом було багато всього — я навіть сказав би,
що неяскравих моментів
узагалі не було. Добре
пам’ятаю викладачів,
особливо Романа Миколайовича Липку — це людина-подарунок, — каже
пан Василь.

Серед
випускників — заслужені та народні архітектори України, народні художники,
викладачі Політехніки,
лауреат Шевченківської
премії Юрій Серьогін,
автор проекту оперного
театру в Харкові Валерій Бельчиков, професор, викладач архітектури в Македонії, колишній Консул Македонії в
Україні Мартін Гулєский,
член-кореспондент УАН
та лауреат Львівської обласної премії за проект
монумента вшануванЗакінчення на 13 с. m
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НИНІ — НЕ МЕЖА
Викладачі ІНЕМ щодня опиняються перед багатьма викликами,
на які мусять реагувати, адже запит студентства щодо набуття
реальних фахових компетентностей є дуже високий. Це
безпосередньо впливає на зміни в роботі викладача.
Куок Вьєт та Яна Руденко
яскраве тому підтвердження. На думку моїх
співрозмовників, Україні варто налагоджувати
контакти і між великими
містами світу, й у межах

вати економічні закони
функціювання світового
господарства, національної економіки та підприємства, що забезпечує
системне розуміння явищ
і процесів.

| Світлина Катерини Гречин

На думку професорки
кафедри менеджменту і
міжнародного підприємництва Ліани Чернобай,
сучасний процес навчання виходить за межі виконання навчальної робочої
програми з дисципліни. У
цьому процесі викладач
безпосередньо впливає
на фаховий та особистісний розвиток студентів:
заохочує їх до пошуку відповідей на актуальні запитання, надає теоретичну
підтримку, ділиться власним досвідом, поступово
переходить від викладання до менторства, сфокусованого на конкретні
потреби.
— Мої лекції слухає 29
студентів, які вивчають
дисципліну „Економіка
Європейського Союзу“, —
говорить професорка. —
Цю вибіркову дисципліну
можуть слухати політехніки будь-яких спеціальностей, адже вона допомагає
їм глибше вникнути в особливості функціювання
структури, з якою прагне
інтегруватися Україна.
Студенти хочуть зрозуміти, куди їм рухатися далі,
що їх може очікувати у
майбутньому. Спільно
вчимося реагувати на різні
виклики, шукати власний
шлях у житті. Це один з
важливих напрямків нашого навчання: підготувати не лише освіченого
фахівця, а й ціннісно орієнтовану людину, патріота
своєї країни.
Студенти мають доступ до великого обсягу інформації, знають по
кілька іноземних мов й
вивчають щораз нові. Ірина Верхолюк, Юлія Фірчук, Дар’я Гавриліна, Чан

країни, подбати про створення міжнародних корпорацій, фірм чи підприємств. Вони вважають, що
економіка майбутнього
буде комп’ютеризована і
роль економістів у тому,
щоб „бути гнучкими, змінюватися“, „контактувати з ІТ-галуззю, що дуже
швидко прогресує“. „Усі
економічні процеси мають
бути прозорі“. На думку
Яни Руденко, обов’язково
треба „відтісняти від економіки бюрократію“.
— Коли вступала до
інституту, не уявляла, що
мене тут чекає, — каже
Ірина Верхолюк.— Нині
мені подобається вчитися будувати свій бюджет,
якнайкраще скомбінувати
свої витрати тощо. У навчанні не зосереджуюсь на
чомусь локальному. Викладачі дають нам знання,
які дозволяють зрозуміти
і навчитися застосову-

Дар’я Гавриліна вважає,
що міжнародна економіка
допоможе їй у майбутньому „розв’язати будь-яке
економічне завдання“, а
Юлія Фірчук разом зі своїми однокурсниками удосконалює іноземні мови,
із задоволенням вивчає
гуманітарні спеціальності,
облік у зарубіжних країнах,
особливості функціювання
транснаціональних корпорацій. Вона вважає: „що
більше завдань розв’яжемо впродовж навчання, то
потрібніші будемо на ринку праці. Це великий плюс
для нас“.
Яна Руденко обрала
напрям „Економіка“, бо ці
знання їй будуть потрібні в
житті „незалежно від зміни поглядів чи планів на
майбутнє“. Оскільки викладачі дають студентам
лише „скелет“ знань, тому
„самостійно вивчаємо ці
питання глибше“.

— Мабуть, 20 відсотків
того, що вчимо, дають нам
викладачі кафедри, — вважає Ірина Верхолюк. — Усе
решта — самоосвіта, бо
наш прогрес — це лише
наше досягнення. Щоб
стати добрим спеціалістом
галузі, варто відвідувати й
різноманітні курси, бо від
них теж багато користі.
І це зрозуміло, адже
вмістити серйозний матеріал у межах півторагодинної лекції практично
неможливо. Тому частину
теми опрацьовують на парах, частину — самостійно. І, звичайно, уважно
приглядаються до лідерів
на потоці. А часто й після
лекцій економістам „хочеться щось негайно робити, бо загублена мить
повернеться до тебе втратою“. Вірять, що надалі
стануть активними учасниками змін в економіці.
Студенти вважають, що
„головне — не звинувачувати за наші негаразди
інших, а брати відповідальність на себе. А з такою
вмотивованою молоддю,
як у нас, усього можна досягнути“.
Погоджується з дівчатами й студент із В’єтнаму Чан Куок Вьєт. Хлопець
приїхав за програмою обміну студентами між В’єтнамом і Україною як найкращий студент Дипломатичної академії В’єтнаму.
Оскільки, на його думку,
у майбутньому матимуть
значення не окремі регіони, області, а компанії,
що функціюватимуть по
всьому світу, то хотів би
працювати або в одній із
них, або бути дипломатом:
„В’єтнам — моя рідна краї
на, а Україну я полюбив,
тому дуже хотів би, щоб ці
дві країни співпрацювали,
а я як дипломат докладав
би до цього максимум зусиль“.
Катерина ГРЕЧИН
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ПРОСВІТА

У травні Україна вже традиційно відзначає День героїв. Сьогодні хочемо розповісти,
як ще на початку 90-х років минулого століття ми повертали у наше життя імена
політехніків — борців за незалежність України

З ІСТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
„БОРЦЯМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ“

| Світлини Дмитра Григорчака

На початку 1992
і П. Перчинського в кароку тодішній набінет історії інституту.
чальник
відділу
Вивчивши архівкультури Львівськоні документи, комісія
го облвиконкому (у
запропонувала, а ке1988‒1989 рр. — горівництво інституту
лова Товариства укразатвердило — вшануїнської мови Львівської
вати пам’ятною степолітехніки) Олег Грилою таких діячів націо
нів висловив побажаннально-визвольного
ня громадських оргаруху: Степана Банденізацій міста встару, Романа Шухевиновити в Політехніці
ча (генерала Тараса
пам’ятну таблицю на
Чупринку), Миколу
честь провідника ОУН
Шрага, Петра ФранСтепана Бандери, у
ка, Олексу Гасина
якій він навчався. Цю SSМеморіальний комплекс „Борцям за волю України“.
(полковника Лицаря),
пропозицію підтриКатерину Зарицьку,
мали Народний рух, Товариство і автор цих рядків. Комісія запро- Андрія П’ясецького й Андрія Ласто„Просвіта“ та патріотична громада понувала створити меморіальний вецького.
інституту, прихильно поставився і комплекс „Борцям за волю України“,
Меморіальний комплекс створиректор Юрій Рудавський.
який, окрім пам’ятних таблиць двом ла творча група викладачів архітекУ процесі вивчення архівних до- згаданим діячам, містив би ще стелу турного факультету Львівської полікументів з’ясувалося, що Степан з прізвищами інших видатних полі- техніки під загальним керівництвом
Бандера навчався на агрономіч- техніків-українців.
декана Богдана Черкеса. Автор конному відділі Політехніки, корпуси
В основу концепції вшанування цепції комплексу — асистент Олег
якого були в Дублянах. Але під час героїв-політехніків було закладе- Лясковський. Барельеф Романа
перших семестрів навчання він від- но такі положення: меморіальний Шухевича і стелу виконав старший
відував лекції і заняття з матема- комплекс має відображати всі види викладач Федір Василенко, барель
тики, фізики та інших дисциплін, боротьби за Українську державу єф Степана Бандери — старший
кафедри й аудиторії яких були в го- (політичну, збройну і культурно- викладач Богдан Попович. Монтаж
ловному корпусі.
освітню); обмежитися часовим про- здійснили працівники відділу каРяд партій оголосили 1992-й та- міжком 1917‒1955 років; кандида- пітального будівництва інституту
кож роком 50-річчя УПА і запропо- тами мають бути особи, які (кожен під керівництвом проректора Станували вшанувати пам’ять Головно- у своїй царині діяльності) здобули ніслава Жернового. Комплекс було
го командира УПА генерала Тараса громадське визнання в боротьбі за споруджено на доброчинні кошти
Чупринки — Романа Шухевича, який становлення Української держави громадськості Політехніки і ті, які
у 30-х роках навчався на факультеті проти польських, гітлерівських і виділила Львівська обласна державсухопутної інженерії Львівської по- більшовицьких окупантів. Щодо ін- на адміністрація та керівництво ЛПІ.
літехніки, що приблизно відповідало ших діячів національно-визвольноВідкриття комплексу відбулося
тодішньому будівельному. Природ- го руху, яких буде виявлено під час 19 лютого 1993 р. у вестибюлі гоно, що виникло питання і про інших дальших досліджень, передбачити ловного корпусу Львівської політехможливих діячів українського наці- вшанування їхньої пам’яті на тема- ніки. На урочистостях були присутні
онально-визвольного руху, які нав тичному стенді в кабінеті історії ін- почесні гості: син і донька генерала
чалися чи працювали в Політехніці. ституту.
Романа Шухевича — Юрій та Марія
Для реалізації задуму було ствоКомісія розглянула також пи- Шухевичі, поет і дисидент Ігор Карено комісію під головуванням про- тання про інші меморіальні знаки в линець.
ректора Маркіяна Павликевича, до інституті, зокрема підтримала проОлександр ШИШКА,
якої ввійшли доценти Марія Захар- позицію проводу Руху про пере
вчений секретар НТБ
ко, Христина Бурштинська, Роман оформлення вестибюлю 2-го поверНаціонального університету
Мих, Ярослав Швець, декан архітек- ху головного корпусу й перенесення
„Львівська політехніка“,
турного факультету Богдан Черкес звідти пам’ятних дошок М. Березіна
історик, краєзнавець
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КОЛИШНІХ ПОЛІТЕХНІКІВ НЕ БУВАЄ
ня жертв Скнилівської
трагедії Олег Боднар,
авторка проекту готелю
„Турист“ — першої київської багатоповерхівки —
Ніна Стасюк та багато інших талановитих людей.
— Студентські роки —
це така величезна частина мого життя! Я
знаю людей, які навіть
ніколи не згадують, що
вчилися в інституті, але
це не про мене. Я вступила в 1962 році, тоді
ми тиждень навчалися,
тиждень працювали. З
першого вересня ми отримали трудові книжки:
дівчата були малярками,
хлопці — плиточниками.
До цієї групи я прийшла
на третьому курсі після
академвідпустки. Нині я
перекваліфікувалася на
ландшафт — маю срібну
медаль ВДНГ за озеленення міста Рівне. Сьогоднішня зустріч — це

| Світлина Анастасії Степаняк

m Закінчення. Початок на 10 с.

дикий захват! Я привезла
фотографії сорокарічної
давнини, коли в нас була
зустріч. Усі змінилися,
декого навіть не одразу
впізнала. Є ті, з ким постійно бачуся, а з рештою
спілкуюся скайпом, телефоном — ми стараємося
всі триматися на зв’язку.
Однак є декілька людей,
з якими ніяк не вдається
налагодити контакти, —
каже Наталія Яковлева,
яка приїхала з Рівного.

Колишні одногрупники
ділилися студентськими
спогадами. Незважаючи
на те, що минуло півстоліття, вони досі пам’ятають, що стипендію отримували у розмірі 32
карбованців, мешкання
в гуртожитку коштувало
1,80 карбованця на місяць, а за обід у їдальні
платили 42 копійки.
— Я ще з дому щось
привозив, а сусід по
кімнаті Іван міг хіба раз

на три місяці поїхати до
себе на Вінниччину, тож
доводилося жити лише на
стипендію, але все було
добре. Був рік, коли в нашій їдальні на столах були
безкоштовні хліб і гірчиця, то коли стипендія вже
зовсім закінчувалася, це
була наша улюблена їжа,
— сміється випускник
Ярема Кушнір.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)

СТУДЕНТИ ІБІД ПРИВІТАЛИ НАЙРІДНІШИХ ІЗ ДНЕМ МАТЕРІ
В Інституті будівництва та інженерії довкілля щотравня студенти організовують свято з нагоди Дня матері.

Цього разу 17 травня молодь
зібралася перед колективом свого
інституту, щоб привітати всіх жі-

нок-матерів із їхнім святом піснями
під акомпанемент гітари і поезією.
Н. П.

14

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ч. 17 [3057]
23 — 29 травня 2019

ВЕСНИКИ. ФІНАЛ
Ось і завершився фестиваль студентської
творчості „Весна Політехніки“. Яким він
був? Одним словом це не описати, тому
поговоримо трішки докладніше…
тальністю, але поділ на
три частини глядачів
привабив. Кожна з них
була варіацією на тему
„Як робили такі заходи
у…“, та вміщувала перероблені версії найкращих фрагментів виступів
команд фестивалю.
Перша третина відображала часи зародження фестивалю — 70-ті
роки минулого століття.
На мій погляд, вона найкраще передала дух часу.
Ведучі у консервативних
костюмах віршами запрошували учасників на
сцену. І це було геніально

| Світлини Микити Гаврилюка

Спочатку про фестиваль загалом і коротко:
він був крутим, це точно.
Організаторам хочеться щиро потиснути руку
за докладені грандіозні
зусилля. Мене не було
на фестивалях попередніх років, але гадаю,
що об’єднати інститути
парами — дуже добра
ідея. І тут мова навіть
не про поліпшення стосунків між інститутами
та дружню атмосферу, а
про загальну тривалість
дійства. Адже навіть 8
виступів, візитки та гала-концерт — це вже ба-

гато часу та зусиль, а що
вже казати про потенційні 16 виступів... Тому
стратегія організаторів
вдала на всі 100%.
За більш ніж місяць
пересічний студент міг
потрапити на 10 окремих
різнотематичних заходів.
Аналіз кожного окремого виступу є у попередніх
випусках „Аудиторії“, тож
пропоную перейти безпосередньо до концерту.
Хоч і не вирізнявся
якоюсь надексперимен-

в усіх аспектах! По-перше, всі номери на цьому
етапі були на псевдоетнічну тематику, що у
поєднанні з абсолютною
відсутністю спеціального
освітлення мовби вводила глядача в атмосферу
кінця СРСР. По-друге, всі
глядачі просто вмирали зі
сміху, коли ведучі зачитували вірші — гострота іронії над тогочасним
стилем була неперевершеною. Вона ще й полягала в тому, що у багатьох

саме таким чином відбувалися заходи у школах,
де вони вчилися. Окремо треба виділити
ведучу Оксану Халіф.
Вона не тільки продемонструвала неймовірний талант, але
й задемонструвала
приклад дружби та
співпраці між Політехнікою та ЛНУ ім.
Франка.
Другий етап був
присвячений 90-м і
00-м, але тут атмосфера відчувалася
не настільки добре.
Але я б не записував
це у страшні хиби.
Річ у тім, що просто не
було виступів, пов’язаних із тематикою 90-х
років. Ведучими, що їх
запросили для цього
виступу, стали два „ветерани“ „Весни“, Олександр Лопушанський та
Вадим Струк. Насправді
головним інструментом
передачі зміни часу стало світло — з кожним
етапом додавалося все
більше різноманітних
прожекторів та збільшувався кольоровий спектр.

Остання частина була
найкоротшою, адже показувала гала-концерт
у його сучасному вигляді. Попри свій невеликий розмір, вона
була найдрайвовішою
з усіх. Саме тоді знову
зазвучав, — не побоюсь
цього слова, — гімн цьогорічного фестивалю:
реп-композиція від команди ІСТР+ІАПО. Тієї
ж миті на сцені звіду-
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сіль замерехтіли яскраві
лампи.
Після кожної з частин
був момент нагородження учасників фестивалю.
Він не тільки окреслював
найважливіші номінації,
але й відповідав на головне питання фестивалю: „Яка команда стане
його переможцем?“.
Для вручення найбільшого кубку запросили ректора Політехніки,
професора Юрія Бобала.
Чи не вперше ректор не
тільки відвідав гала-концерт фестивалю студентської творчості, але
й оголосив переможця.

Ним передбачувано стала команда ІХХТ+ІКТА
(де-факто ІХХТ+ІКТА+ІСТР+ІАПО) з виступом
„Де шкатулка?“. Мої вітання!
На цій радісній ноті
й завершилася „Весна
Політехніки“. Тепер поговоримо трохи про її
огріхи. Але спробуймо
керуватися правилом
„критикуєш — пропонуй“. Насправді єдиною
проблемою всього фестивалю став час. Не було
жодного разу, коли шоу
починалося б вчасно.
Якщо вже є така велика
проблема з прокрасти-
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нацією, то варто спробувати вказувати початок на годину пізніше. У
самому ж гала-концерті
був ще один недолік,
пов’язаний теж з часом.
Йдеться про тривалість
усього дійства. Гадаю,
було б доречним зробити антракт між частинами.
А загалом цьогорічна „Весна Політехніки“
справді зуміла приємно
вразити. „Аудиторія“ вітає організаторів і учасників та бажає їм і надалі
успішно розвивати свої
таланти.
Микита ГАВРИЛЮК

КРАЩЕ ОДИН РАЗ ПОБАЧИТИ…
Останній тиждень став багатим на події. Щойно відгриміли
останні виступи „Весни“, як уже за два дні, у День вишиванки,
красуні університету отримали шанс позмагатися за право
стати „Міс Політехніки-2019“.

| Світлина Микити Гаврилюка

Тож шістнадцятого
травня одинадцять дівчат
вийшли на подіум, щоб
продемонструвати себе
широкій публіці. Місцем
шоу краси обрано корпус
фізичної культури, більш
відомий із назви „Барабан“.
Серед журі були присутні один із найвідомі-

ших фотографів України
Ярослав Мончак, переможець телешоу „Топ
модель по-українські“
Реван, дизайнер Оксана Бешлей, Олександр
Куровський, а також
представник модельного агентства Charm de la
mode Кірієна Мелхеседек.

Переможниця конкурсу отримала в нагороду
контракт з одним із модельних агенств, а також
подорож до Парижа на
показ мод.
Протягом шоу учасниці знайомилися з публікою, згодом у них було
три виходи на подіум:
звичайний, у купальни-

ку та у вечірній сукні. До
речі, на цьому конкурсі
зуміли зруйнувати стереотип, що впереваж хлопці начебто не тягнуться
до прекрасного, адже
більшість глядацької аудиторії становили саме
вони.
У перерві між другим
і третім виходами енергійним танцем потішили
глядачів дівчата з танцювальної школи Like dance
studio. А під час голосування журі запальний
Astory band виконав найвідоміші пісні зірок світового року.
За результатами голосування, Анна Савенко
(ІСТР) здобула приз глядацьких симпатій, Марія
Ленник (ІКТА) отримала
титул віце-міс, а Анна Тетерина (ІАРХ) — міс-фотогенічність за версією
журі.
Переможницею конкурсу стала Вікторія
Дударчук (ІГСН). Чекатимемо від неї новин із
Парижа!
Микита ГАВРИЛЮК
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КУЛЬТУРА

„КОЛИ Ж ПРИХОДЖУ ДО „ПОЛІФОНІЇ“,
Я ВІДПОЧИВАЮ“
Роман Кресленко давно співпрацює з симфонічним
оркестром Львівської національної філармонії, з
„Віртуозами Львова“, та його диригентський шлях
розпочався ще зі студентських колективів. У вересні
2013 року він став майстерним керівником народного
камерного оркестру „Поліфонія“.

В

и спочатку закінчили клас
скрипки в музучилищі, а потім переорієнтувалися — здобули освіту оперно-симфонічного
диригента. З чим це було пов'язано?
— Музикант починає своє музичне життя з раннього дитинства. Тоді ще не вибираємо, бо
все здебільшого вирішують батьки. Моя мама хотіла віддати мене
на піаніно, але їй сказали, що в
мене абсолютний слух, тому ліпше, якщо займатимусь скрипкою.
Після музучилища, оскільки через
велику конкуренцію не вступив
до консерваторії, але хотів вчитися й далі, став студентом факультету культури і мистецтв ЛНУ
ім. І. Франка. Там на базі університету на четвертому курсі організували міжнародний майстер-клас
для диригентів. Мені запропонували себе проявити. Я спершу протестував, бо ж знав лише скрипку, проте від університету мав
бути якийсь представник… Мені
пощастило — викладач Михайло
Телюк дав засади хорового диригування, тож майстер-клас вдався.
Знаковим було те, що мене високо
оцінили: „сьогодні у нас народився новий український диригент“.
Мені відразу запропонували вступити до магістратури та зробити
з ансамблю скрипалів камерний
оркестр факультету. Останній
концерт із цим колективом я дав
у актовій залі Львівської політехніки. Опісля виступу мені запропонували роботу — я став головним диригентом „Поліфонії“. Але
моя тітка, яка завжди мріяла про
моє продовження навчання, спонукала мене здобути другу вищу
освіту. Під час вступу до консерваторії мене помітив дуже хороший
викладач — Ярема Колесса, тож
я опинився відразу, за рекомен-

дацією екзаменаційної комісії, на
третьому курсі.

П

ісля закінчення навчання
Ви співпрацювали з багатьма різними колективами, маєте
досвід співпраці навіть з китайцями…
— З кожним колективом було
по-різному. Я завжди працюю з
непрофесійними колективами
згідно з планом, у якому зазначаю, яким має бути їхній розвиток.
Перший мій план щодо „Поліфонії“
стосувався трьох років її розвитку
й цілковито реалізовано. Я мусив
повністю реорганізувати колектив.
Наприклад, серед багатьох першокурсників, які хочуть грати у „Поліфонії“, я вибираю дуже мало осіб,
інколи не вибираю нікого. Музиканти „Поліфонії“ відвідують усі пари
— я не бажаю бачити у себе людей, які прийшли грати тільки тому,
щоби отримати якісь преференції.
Першокурсники мають й індивідуальні музичні заняття, займаються
у групі з концертмейстером і ще
не беруть участі в оркестрі. Тобто
щоби потрапити в оркестр, треба
пройти певну підготовку й відбір —
врешті-решт, потрапить новачок до
оркестру чи ні, залежить від рішення оркестру, яке той ухвалює шля-

хом голосування. Я маю право вето
та можу ним скористатися лише
щодо однієї людини і лише раз на
рік. Такі „кола пекла“ потрібні для
того, щоб студент цінував колектив
і те, що він робить.

Т

акий скрупульозний відбір є
традиційним для оркестрантів?
— Це суто мій підхід. Якби ми
керувалися принципом „а давайте
сядемо і щось пограємо“, то оркестру не було б. Будь-який колектив
— це складний механізм, у якому
все має бути злагоджено. Велику
програму з професійними музикантами можна зробити за два-три
дні, та гра для них є рутиною. Коли
ж приходжу до „Поліфонії“, я відпочиваю. Бо її музиканти грають не
задля заробітку грошей, а заради
творчості, розслаблення. Планка
виступу професіоналів може дещо
коливатися, а ось непрофесіонали
менш стабільні щодо свого рівня — можуть виступити добре, а
можуть — зле. Проте тепер рівень
„Поліфонії“ не опускається — слухачі, які не знають, що колектив
аматорський, не вірять що перед
ними не професіонали.
Наша нація співоча — у нас багато хорів, вокальних ансамблів,
нам не притаманно, як, скажімо,
німцям, грати в оркестрі. Загалом
60% успішного виступу оркестру
залежить від диригента, решта —
від музикантів. Як зауважив французький композитор і диригент Гектор Берліоз: поганий вокаліст може
зіпсувати лише свою роль, але не
всю виставу, але поганий диригент
здатен зіпсувати все.

Я

к підніматимете планку вище
та чого очікувати найближчим часом?
— Після масштабного проекту з
народним симфонічним оркестром
готуємо камерну програму — поєднаємо в одному концерті „Чотири пори року“ Вівальді й „Чотири
пори року“ П'яццоли. Планую цей
концерт на 8 червня — чекаємо
усіх о 19.00 в Музеї історії релігії.
Наталя ЯЦЕНКО
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ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД
СТУДЕНТІВ — ЛЬВІВСЬКІ ПОЛІТЕХНІКИ
Львів приймав змагання так званого „фіналу чотирьох“
чемпіонату України з футзалу серед студентів ЗВО.
Львівська політехніка не тільки взяла в них участь, а
й здобула першість, отримавши право представляти
нашу країну на Студентському чемпіонаті Європи-2019
в португальському місті Брага.
„Фіналу чотирьох“ передував змагальний сезон, що тривав
упродовж майже всього теперішнього навчального року. За вихід
до фіналу змагалися команди 16-ти
вишів більшості регіонів України.
Змагання організували та провели
Всеукраїнська футбольна асоціація
студентів, Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, його
Львівське обласне відділення. Вони
відбувалися у межах календарного плану фізкультурно-оздоровчих
і спортивних заходів Комітету на
цей рік.
У фіналі львівські політехніки
зустрілися зі студентами Харківського національного університету
ім. В. Каразіна. Зустріч була дуже

напружена й основний час завершився для команд нічиєю — 4:4.
Остаточну ж перемогу у фіналі політехнікам принесли післяматчеві
пенальті: під час них вони з рахунком 7:6 обіграли команду-супротивника.
Вирішальний матч турніру харків’яни розпочали зі швидкого голу
— його забив Владислав Васильєв.
У другій половині старту політехнік
Віталій Радевич відновив рівновагу
гри. Після перерви слобожанці менше, ніж за тридцять секунд знову
вирвалися вперед. До 32-ї хвилини
команда Володимира Осінчука не
лише зрівняла рахунок, а й відчула
себе лідером. Допомогли їй у цьому
влучні удари Олега Панасюка й Ан-

••У межах Універсіади Львівщини
відбулися змагання з баскетболу серед чоловічих команд ЗВО.
Участь в іграх узяло 10 студентських збірних, вони змагалися у
двох групах. Команда Львівської

політехніки входила до першої групи, її суперниками були студенти
з ЛДУФК ім. І. Боберського, ЛНУ
ім. І. Франка, ДДПУ ім. І. Франка,
УАД і НЛТУ України. Політехнікам
удалося перемогти всіх опонентів,
набрати десять очок і очолити
турнірну таблицю. Друге місце
(на одне очко менше) в команди
УАД. Третю сходинку здобула
команда ЛДУФК.
•• Минулого тижня Львівщина приймала змагання юнаків
з настільного тенісу та волейболу в Спортивних іграх України серед студентів коледжів
та технікумів. У волейболі брали участь команди 12 областей.
Львівську область, яка здобула перше місце, представляв
Технологічний коледж НЛТУ
України. Друге місце — в Івано-Франківської області, третє
— в Чернівецької. У настільному
тенісі за першість боролися 10
областей. Змагання відбувалися

дрія Ременця. Проте харків'яни не
мали наміру здаватися й втрачати
титул чинного чемпіона України серед ЗВО, тож незадовго до фінального свистка завдяки точному удару
Антона Масленнікова знову стала
нічия. Політехнік Андрій Ременець
спробував вивести свою команду
в лідери, але за 41 секунду до завершення матчу гол Іллі Терентьєва
призвів до потреби провести серію
пенальті. Усі удари політехніків були
гольовими. А ось спроба удару Владислава Васильєва була невдала.
Тож політехніки — чемпіони.
Найкращі гравці турніру: Ярослав Морикишка (найкращий воротар, Львівська політехніка), Ілля Терентьєв (найкращий форвард, Харківський національний університет
ім. В. Каразіна) і Руслан Савенко
(найкращий гравець, Національний
університет харчових технологій).
Переможців та призерів Чемпіонату України з футзалу серед команд ЗВО привітали й нагородили
представники футбольних та інших
установ.

в спортивному комплексі Львівської
політехніки, а основу суддівської
колегії становили представники
кафедри фізичного виховання нашого університету. За Львівську
область, яка цього разу третя, виступало четверо студентів, половина їх — політехніки — Марія Топчій (Техніко-економічний коледж)
й Андрій Баглай (Технологічний
коледж). Перше ж місце здобула
Івано-Франківська область, друге
— Тернопільська.
••Крім цього, стартували зональні змагання Універсіади України з
футболу серед чоловіків. Участь
у них беруть шість команд, серед
яких дві львівські — Львівської політехніки й ЛДУФК. На Львівщині також розпочалися фінальні змагання
Спортивних ігор України серед студентів коледжів. Вони триватимуть
упродовж травня-червня.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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УСЕ ЖИТТЯ — ДЛЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
Нещодавно відсвяткував ювілей Олег Кузьмін — директор
Навчально-наукового інституту
економіки і менеджменту, доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник народної
освіти України, академік Української академії наук, академік
Академії підприємництва та менеджменту України, академік
Транспортної академії України,
академік Академії економічних
наук України, академік Української академії наук вищої освіти
України.
Народився 13 травня 1949 р. в
м. Кам’янка-Бузька на Львівщині,
у родині українських філологів —
Івана Патланя та Ольги Патлань
(з дому — Гулак-Артемовська, з
родини славетного композитора).
Коли Олегові було два роки, батько помер. Згодом названим батьком став Євген Кузьмін — офіцер,
учасник Другої світової війни.
Коли маму переводять на інше
місце праці, сім’я переїжджає до
Бібрки. 1966 р. Олег Кузьмін закінчує школу зі золотою медаллю. Вступає на інженерно-економічний факультет Львівського
політехнічного інституту. Відтоді
все його життя пов’язане з Політехнікою: студент, асистент, старший викладач, доцент, професор,
завідувач кафедри, директор інституту. Ще зі студентських років
захоплюється книжкою, спортом,
музикою. Був членом футбольної
команди, завжди любив брати до
рук гітару. Під час навчання підготував перші наукові статті про
проблеми матеріального стимулювання, нормування праці,
а також фінансування діяльності
підприємств. У 1977 р. захистив
кандидатську дисертацію „Управління якістю норм праці в машинобудуванні“, а в 1989 р. — докторську: „Системи матеріальних
стимулів праці в промисловості:
формування та управління розвитком“.
Олег Кузьмін — автор понад
1200 наукових праць, серед них
— понад 200 монографій. Видав 23 підручники і близько 100
навчальних посібників. Під його
науковим консультуванням захищено 24 докторських і понад 100

кандидатських досліджень. З 1994
р. у Львівській політехніці очолює
спеціалізовану вчену раду зі захисту кандидатських дисертацій, а з
2007 р. — докторських. Виконував
обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради зі захисту
докторських дисертацій при Інституті регіональних досліджень
НАН України. Засновник Наукової
школи процесно-структурованого
менеджменту.
Працював у різноманітних
структурах МОН України, зокрема був членом секції „економіка“
Наукової ради, членом Президії Науково-методичної комісії з
менеджменту й адміністрування,
заступником голови експертної
ради Державної акредитаційної
комісії з менеджменту та торгівлі,
членом Науково-методичної комісії зі спеціальності „бізнес-адміністрування“. Також був головою
підкомісії з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Науково-методичної комісії з менеджменту та адміністрування.
У 1992 р. Олег Євгенович очолив колектив фахівців із розроблення та впровадження Програми приватизації комунального
майна Львівської області. Брав
участь у роботі Центру економічних реформ при Прем’єр-міністрові України і став одним з авторів Комплексу заходів із реформування національної економіки.
Працював членом Консультативної ради при Голові Львівської
облдержадміністрації, членом
економічної ради при Міському
голові, завідував сектором економіки Західного наукового центру

НАН України. Також є радником
глав Львівської облдержадміністрації та міського голови Львова. Брав участь у різноманітних
міжнародних проектах, програмах, стажуваннях в університетах
Польщі, США, Франції, започаткував співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією, Світовим
банком. Впродовж 2017–2019 рр.
професор співкоординує проект
мобільності за програмою Еразмус+ між Львівською політехнікою
та Кінгстонським університетом
у Лондоні. Спільно з партнерами
зі Швеції, Румунії, Бельгії, Болгарії, Латвії, Франції, Казахстану та
України долучився до ще одного
проекту Еразмус+: — „Впровадження системи забезпечення
якості освіти шляхом співпраці
Університету-Бізнесу-Уряду у ЗВО
– EDUQAS“.
Професор нагороджений державними орденами „За заслуги“
ІІІ та II ступенів, почесною грамотою Верховної Ради України „За
особливі заслуги перед Українським народом“, державними знаками: „Відмінник освіти“ та „Петро Могила“, медалями: „15 років
Збройних сил України“, „Григорій
Сковорода“, іншими подяками та
відзнаками.
Олег Кузьмін — відповідальний редактор англомовного журналу Economics, Entrepreneurship,
Management, а також член редколегій науково-практичних журналів: „Регіональна економіка“ й
„Економіка та держава“.
Завдяки Кузьміну ІНЕМ — це
сучасні аудиторії, спеціалізовані
комп’ютерні лабораторії, новітнє
устаткування, завдяки чому кожен
студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного
світу. Тут готують фахівців відповідно до вимог світового освітнього простору, активно співпрацюють із бізнесом, уніфікують освітні програми підготовки фахівців,
впроваджують сучасні інформаційні технології, розвивають міжнародну співпрацю та співпрацю з
виробництвом, підприємництвом,
а студенти постійно перемагають
на всеукраїнських і міжнародних
олімпіадах, конкурсах.
Колектив ІНЕМ
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Працівники Народного дому „Просвіта“ Національного університету „Львівська політехніка“ щиро вітають з днем
народження директора

Степана Йосиповича
ШАЛАТУ.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.
Прийміть дзвінкі пісні благословення —
Це зичать друзі і працівники.
За все спасибі, що в житті зробили
І що душа в Вас світла й золота.
Нехай і далі Вас підносять творчі крила,
Здоров’я Вам на многії літа!

НАШ КАЛЕНДАР
24 травня — День слов’янської писемності і культури.
25 травня — День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
26 травня — День працівників хімічної
галузі.
29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.

Пам’ятні дати
23.05.1920 — помер Георгій Нарбут, відомий український графік.

23.05.1938 — у Роттердамі більшовицький аґент убив Євгена Коновальця,
засновника Української Військової
Органiзацiї (УВО) та Провідника Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв
(ОУН).
24.05.1742 — помер у Яссах (Молдова)
гетьман Пилип Орлик.
24.05.1882 — народився Кирило Стеценко, відомий український композитор,
дириґент i громадський дiяч.
24.05.1912 — народився Михайло Стельмах, український письменник.
24.05.1940 — у Вашинґтонi створено
Український Конґресовий Комiтет
Америки.

Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет
„Львівська політехніка“:
додатки до дипломів бакалавра ВК № 45564029 і спеціаліста
ВК № 47777422 на ім’я: Прокопов Олег
Олександрович;
додаток до диплома магістра
Ш 16 № 054472 на ім’я: Євтушок Михайло Леонідович;
студентський квиток на ім’я: Хім’як Лілія
Сергіївна;
студентський квиток ВК № 11870270 на
ім’я: Перепечай Катерина Юріївна;
залікову книжку № 1613115 на ім’я: Шпак
Олеся Ігорівна;
студентський квиток на ім’я: Дубчак
Дмитро Ігорович;
студентський квиток № 12279268 на ім’я:
Дзеблюк Анастасія Юріївна.

24.05.1942 — помер Іван Горбачевський,
український біохімік.
24.05.1964 — зловмисний підпал вiддiлу
україніки Бiблiотеки Академії наук УРСР.
25.05.1709 — росiйськi війська зруйнували Чортомлицьку Сiч.
25.05.1926 — у Парижi більшовицький
аґент убив Симона Петлюру, Головного
Отамана військ УНР.
27.05.1929 — народився Роман Іваничук,
український письменник.
28.05.1916 — помер Іван Франко, геніальний український письменник,
учений, політичний i громадський діяч.
29.05.1878 — народився Петро Карманський, український поет-модернiст.

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. № 190786.
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