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NOTA BENE!

ДУМКИ З ФОРУМУ ВИПУСКНИКІВ

Мер Львова Андрій Садовий: 

„Науку треба любити не лише 
словами та дипломами, а й 
фінансовою підтримкою“
Важко уявити собі Львів без вашої праці та інновації, геніальних рішень, 

які народжуються у стінах Політехніки. Розумію, як важко бути лідером у 
часи, коли країна не має найкращої динаміки, промисловість розвивається 

не так, як би хотілося. Та ви, зрозумівши тенденції сучасного світу, стрімко 
розвиваєтеся. Політехніка сьогодні має добре ім’я, я вірю в Політехніку. Щоб 

підтримати науковців, у міській раді започаткували програму „Львівська система 
дослідників“. І тепер щомісячно виділяємо премії по 10 тисяч гривень для 62 науковців, із яких 14 — полі-
техніки. Є також ще й менші премії — по 6 тисяч гривень. Бо впевнений, що науку треба любити не тільки 
словами та дипломами, а й фінансовою підтримкою.

Голова правління ПриватБанку Олег Сергеєв:

„ Конкуренція — це важко, але вона 
рухає вперед“
Нам варто говорити про університет як про можливість створення доданої 
якості через знання, а також керуватися тими ж інструментами управління, 

що використовують для розвитку успішного бізнесу. Без креативності не 
обійтися ніяк. А для цього треба мати сміливість брати на себе виклики. 

Адже ми постійно перебуваємо у конкурентному середовищі. Конкуренція — 
це важко, але вона рухає вперед. Для цього водночас потрібна свобода. Хоча 

для автономності необхідно мати достатньо велику підтримку. А тут на самому 
ентузіазмі неможливо довго протриматися. Тому варто розглядати цей процес через 

стратегію win-win — взаємопідтримки та взаємовигоди.
Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

Марк Зархін, львівський ресторатор:

„Університет має вчити відповідати 
на виклики сучасності“

Університет — це місце, де здобувають не тільки знання, а й навички для 
життя. Тому переконаний, що критичного мислення та креативності уні-
верситет мусить навчати на професійному рівні. Вміючи комунікувати, лю-
дина стає лідером, який творить суспільне життя. І це надзвичайно важливо. 
Нині ми живемо не те, що в епоху змін, а ще у складніші часи — у зміну 
епох. Однією ногою — в епосі індустрії та планування на 20 років, а іншою — в 
епосі постіндустріалізації. Мусимо перейти жити нарешті в ХХІ століття, хоча це 
непросто, особливо старшим людям. Також університет має вчити відповідати на 
виклики сучасності, зокрема використовувати штучний інтелект, технології, бо за цим — майбутнє. Саме 
університети на кшталт Політехніки можуть стати у цьому лідерами.
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РЕКТОР ПРИВІТАВ НОВИХ ОЧІЛЬНИКІВ 
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Студентське самоврядування у Львівській політехніці — одне 
з найпрогресивніших в Україні. Запозичувати досвід до нашої 
молоді приїжджають із різних вишів. 

Запорукою цього є не 
лише активність і напо-
легливість політехніків, 
а й всебічна підтримка 

всіх їхніх починань від 
керівництва університе-
ту. Ректор Політехніки 
професор Юрій Бобало 

завжди готовий до діа-
логу з молоддю, йому ці-
каве її бачення розвитку 
університету. 

Днями ректор зу-
стрівся зі студентами, 
щоби подякувати їм за 
активність і плідну пра-
цю та привітати ново
обрані інститутські ко-
легії. Він зокрема зазна-
чив, що нещодавно був 
на галаконцерті „Весни 
Політехніки“, яка його 
вразила масштабами і 
талантами політехніків.

Наталія ПАВЛИШИН 

Відтепер Львівська політехніка співпрацюватиме з Вищою державною школою 
в Холмі (Польща). Угоду про це підписав ректор нашого університету професор 
Юрій Бобало з ректором Аркадієм Тофілем.

ПОЛІТЕХНІКА ПІДПИСАЛА УГОДУ З ВИЩОЮ 
ДЕРЖАВНОЮ ШКОЛОЮ В ХОЛМІ

Обговорення співпраці відбувалося на рівні 
керівництва університету, а також із директо-
рами низки інститутів, серед яких — ІБІД, ІКНІ, 
ІКТА, ІГСН, ІЕСК, ІМФН, ІТРЕ, ІНПП, ІІМТ. 

Польській делегації зробили коротку екс-
курсію інститутами, зокрема лабораторією ае-
родинаміки ІБІД і лабораторією Сіменс в ІЕСК. 

Надалі сторони домовилися підтримувати та 
розвивати співпрацю через обмін студентами, 
навчання персоналу, обмін інформацією в галузі 
дидактичних програм, організації конференцій, 
наукових програм тощо.
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СПІВПРАЦЯ З ВРОЦЛАВОМ ЗРОСТАТИМЕ

Мер Вроцлава Яцек Сутрик, який лише півроку 
обіймає цю посаду, разом із делегацією мерії 
зустрівся з ректором Львівської політехніки Юрієм 
Бобалом, проректором Олегом Матвійківим та 
завідувачем кафедри САПР Михайлом Лобуром. 

Львівська політехніка давно 
співпрацює з освітніми закладами 
Вроцлава, зокрема з Вроцлавською 
політехнікою, Університетом при-
родничих наук, Економічним уні-
верситетом, а також із Міжнарод-
ною вищою школою транспорту 
та логістики, Міжнародною лабо-
раторією сильних магнітних полів 
і низьких температур. Тож візит 

Вроцлавської мерії до на-
шого університету — зако-
номірний. 

Під час зустрічі йшлося 
про поглиблення дальшої 
співпраці, впровадження нових 
форм обміну досвідом, програми 
обміну, стажування викладачів та 
студентів,  участь у культурних, 
освітніх заходах обох сторін.

Співпраця університету з різ-
ними установами Вроцлава зрос 
татиме. 

Ірина МАРТИН
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ФОРУМ ВИПУСКНИКІВ ПОЛІТЕХНІКИ —  
   Є ЩО ЗГАДАТИ ТА Є СЕНС ПЛАНУВАТИ

Колишніх політехніків не буває. І це який 
рік поспіль засвідчує масштабний Форум 
випускників, на який у першу суботу червня 
збираються всі, хто свої студентські роки пов’язав 
саме з нашим університетом.

Сотні політехніків різного віку, з 
різних міст з’їхалися, щоб пригада-
ти найцікавіші роки своєї молодо-
сті та дізнатися, чим живе сьогодні 
їхня альмаматер. 

Для студентів 
і спільно зі 
студентами

Цьогоріч Форум випускників до-
лучив до себе і сучасних студентів. 
Для них 31 травня організували дві 
цікаві дискусії. Передусім обгово-
рили доволі гарячу для студентства 
тему — „Заліковка — не головне?“. 
П’ятеро спікерів, які свого часу 
навчалися у Політехніці, а нині — 
успішні підприємці — директор із 
розвитку мережі аптек DS Сергій 
Король, керівник Архітектурної ком-
панії „Укрдизайнгруп“ Ігор Кузьмак, 
віцепрезидент компанії SoftServe 
Іван Лешко, керівник „Компанії з 

управління активами“ Андрій 
Дрібнюк, керуючий партнер і 
співвласник PR Group, Sigma 
Investment Ukraine, Sigma Park 
Yarychiv Роман Процак — по-
ділилися власним розумінням 
низки запитань, що стосува-
лися цієї теми.

Ця дискусія була особливо ці-
кава, бо кожен зі спікерів ділився 
своїм практичним досвідом, що не 
поступається популярним світовим 
експертам.

Сергій Король порадив моло-
ді спочатку зрозуміти, чого хочуть 
досягти та що для них важливіше — 
знання чи запис у заліковці. Зреш-
тою, багато залежить від викладача. 
Адже, якщо він авторитетний для 
студента, то, відповідно, й вартіс-
ність оцінки для нього зростає. Хоча 
будьяка оцінка — суб’єктивна, тож 
не завжди розкриває якість знань та 
їх рівень.

У вишах головне — спро-
бувати навчитися шукати 
інформацію та використо-
вувати її, переконаний Ігор 
Кузьмак. Адже марно гово-
рити про диплом, про залі-
ковку, якщо немає знань. Він 
також порадив використо-
вувати кожну можливість 
проявити себе та пам’ята-
ти: світ нині захоплюють ін-
телектом. Тому від початку 
корисно сфокусуватися на 
чомусь конкретному. Це 
стане фундаментом для 
будівництва кар’єри після 
завершення університету. 
Світ нині надзвичайно кон-
курентний, легше не буде, 
навіть навпаки, визрівати-
ме ще й проблема само
ідентичності в суспільстві. 
Щораз частіше виникатиме 
питання, де моє місце. Тому 
так важливо навчитися чути 
та розуміти один одного.

Андрій Дрібнюк підкреслив, що 
в освіті треба дивитися вперед, це 
завжди актуально. Є думка, що в 
майбутньому не матиме значен-
ня, чого ви навчалися, а те, чого ви 
навіть не пробували ще навчатися. 
Тому принциповим є не вибір на-
вчального закладу, а те, ким сту-
денти бачать себе на виході. Треба 
постійно змінюватися, щоб бути кон-
курентоспроможним у сучасному 
мінливому світі. Нині дуже потрібні 
несистемні люди. 

Про важливість самодисципліни 
говорив Іван Лешко. Він вважає, що 
навіть те, що зранку застелили ліжко 
— це вже крок до змін. Більшої пере-
моги, ніж перемогти самого себе — 
не існує. Важливо також займатися 
улюбленою справою, тоді не треба 
буде себе змушувати, а успіху дося-
гати стане легше.

Вища освіта — не завершення, а 
лише початок саморозвитку, пере-
конаний Роман Процак. Він також 
зауважив, що сьогодні без доброго 
знання англійської мови не вдасться 
працювати зі світом. А ще важливо, 
щоб постійно горіли очі до навчання, 
яке не варто припиняти. Людям, які 
просто сидять у черзі за дипломом, 
складно досягти успіху.

Одна з цікавих думок, що пролу-
нала під час дискусії, стосувалася 
можливостей самореалізуватися 
в Україні. Спікери переконані, що 
за грошима не обов’язково їхати в 
Європу, у нашій державі „неоране 
поле“ для інвесторів, банків і фондів. 

Те ж стосується й робочих 
місць — вакансій достатньо. Та го-
ловна помилка, якої припускається 
молодь, шукаючи місце праці, те, | С
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що випускники університетів хочуть 
одразу високі посади та зарплати, 
не маючи належного досвіду. Тож 
студентам порадили не починати з 
дуже великих компаній, щоб не за-
знати невдачі, а, шукаючи заробітку, 
орієнтуватися не на фізичну роботу, 
а інтелектуальну.

Для випускників 
і разом із 
випускниками

Урочистості Форуму випускників 
відбувалися 1 червня. Від ранку біля 
корпусів Політехніки гуртувалися 
люди, які обіймами зустрічали один 
одного — їм є що згадати. Зворушли-
во було спостерігати, як їхні очі спа-
лахували  радістю, а обличчя сяяло 
усмішками: незважаючи на плин 
часу, вони й досі рідні одні одним.

Заходи розпочалися привітанням 
ректора Львівської політехніки про-
фесора Юрія Бобала. У своєму ви-
ступі він поділився здобутками уні-
верситету та ознайомив присутніх зі 
стратегією розвитку нашого вишу на 
п’ять років. 

Голова правління асоціації По-
літехніки Іван Ривак, вітаючи ви-
пускників із таким важливим днем, 
представив групу випускників, які 
50 років тому закінчили будівельний 
факультет. Вони поділилися радістю 
зустрічі, зазначивши, що 1959 року й 
не могли уявити, що на такому висо-
кому рівні вшановуватимуть випуск 
ників Львівської політехніки.

Продовжилася урочиста частина 
панельною дискусією „Університет 
2.0: разом до майбутнього“, у якій 
узяли участь колишній голова ЛОДА 
Олег Синютка, президент IDS Group, 
президент ФК „Скала“ Микола Кміть, 
львівський ресторатор та громад-
ський діяч Марк Зар
хін, член правління 
Приват Банку Олег 
Сергеєв і директор 
Tech StartUp School 
Назар Подольчак.

Олег Синютка, від-
повідаючи на питання, 
якими якостями має 
володіти ректор По-
літехніки, зауважив, 
що саме сьогоднішній 
очільник університету 
має всі необхідні якості 
для керування вишем, 
він є співзасновником 
освітньої моди в Україні.  

Найбільший виклик Львівської полі-
техніки — якісний студент, про якого 
треба дбати зі школи. А випускники 
Політехніки повинні бути динаміч-
ним механізмом розвитку. Він також 
наголосив на необхідності застосо-
вувати в навчанні прикладні речі, 
щоб студенти врешті усвідомили, що 
їм потрібна якісна теоретична база. 
Мусить бути також і мотивація. Адже 
сучасна молодь має зацікавлення до 
фінансової самостійності. Якщо це 
зможемо забезпечити, то інтерес 
до виїзду за кордон зменшиться. Бо 
ж там молодь часто обирає далеко 
не найкращі виші, значно слабші за 
матеріальнотехнічним забезпечен-
ням, але спокуса, сформована сус-
пільством, має велику небезпеку.

Знаючи Політехніку зсередини, 
Назарій Подольчак наголосив, що 
варто зберігати закладені цінності 
вищої школи, але водночас, якщо ми 
хочемо бути конкурентними, йти за 
світовим ринком праці. А він сьогод-
ні диктує необхідність скорочувати 
цикл навчання та доповнювати його 
практичними складовими. Тож му-
симо вносити в університет те, що 
приверне увагу молоді. Викладач 
додав також, що нині важливо гур-
тувати довкола університету стейк

холдерів. Адже, якщо не буде тала-
новитих людей, які готуватимуть лі-
дерів, шансів бути в центрі розвитку 
ставатиме щораз менше. Тому треба 
формувати спільні цінності довкола 
університету.

Політехніка завжди була прогре-
сивна, — такої думки Микола Кміть. 
Він пригадав, як колись у студентські 
часи вони на парах випускали з вікон 
сині та жовті повітряні кульки — вже 
тоді знали, що молодь може змінити 
багато. Він закликав відомих випус-
кників об’єднатися, щоб створювали 
величезну додану вартість Політех-
ніки. Також зауважив, що навчання в 
університеті — це не лише кафедри 
та аудиторії, а також і гуртожитки, 
бо саме там відбувається виховання 
комунікації та пошуку компромісів. 
Тому переконаний, що кожен сту-
дент мав би щонайменше два роки 
прожити в особливій атмосфері гур-
тожитку.

Після дискусії ректор Юрій Бо-
бало нагородив меценатів, які до-
кладаються до розвитку нашого уні-
верситету: компанію Diamond FMS 
BV, Global Logic, ТзОВ „Леоні Ваєрінг 
Системс УА ГмБх“, „Сіменс Україна“, 
LLC Pricewaterhouse Coopers, Data 
Art, AMC Bridge, ПП „Галкомсервіс“, 

SIGMA, SoftServe, ПП 
„Львівелектросервіс“, 
„Герц Україна“, „Грей-
двент“.

Завершилася уро-
чистість спільним фото 
на згадку. А після цьо-
го всі охочі відвідали 
низку заходів у Науко-
вотехнічній бібліотеці 
Політехніки та мали 
нагоду насолодити-
ся виступами творчих 
колективів Народного 
дому „Просвіта“.

Наталія ПАВЛИШИН
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СТУДІЇ

ДИСКУСІЇ, ПОЕЗІЯ Й ТЕАТР

У рамках Форуму випускників Львівської політехніки 
в Науково-технічній бібліотеці відбулось чимало 
цікавого. Розпочалось усе дискусією „Студент — 
Випускник — Роботодавець“. 

Колишні студенти, а нині 
успішні люди, ділилися своїм 
досвідом зі студентами та об-
говорювали важливі питання: 
розвиток універсальних ком-
петенцій для успішного пра-
цевлаштування, на що звертати 
увагу при співбесіді, які кадри 
потрібні працедавцю. Серед 
гостей заходу були студенти 
ІАРХ, ІТРЕ, які прийшли на дис-
кусію отримати не лише корис-
ні поради, а й такий потрібний 
для себе досвід. Неповторної 
атмосфери надавали музичні 
композиції Народного камер-
ного оркестру „Поліфонія“. 

Серед спеціальних гостей 
заходу був засновник ГО „Ідея Мі-
ста“ Назарій Брезіцький. Він роз-
повів про свої студентські роки, 
про перші заробітки, успішні при-
клади. Агітуючи студентів до ство-
рення соціально відповідального 
бізнесу, висловив готовність взяти 
на роботу активних та готових до 
креативних завдань студентів.

Цікавим також був виступ сту-
дента п’ятого курсу Гліба Щура, 
який поділився досвідом поєднан-
ня праці у SoftServe з навчанням. 
Студент розповів, що не погоджу-
ється з класичною системою осві-
ти, оскільки вважає, що за шість 

років багато чого може змінитися 
та стати неактуальним. 

— Я люблю ITгалузь за те, що 
все швидко змінюється. Напри-
клад, знання, які ви здобули два 
роки тому, для IT уже не актуаль-
ні. Нам необхідні зміни щороку, 
саме це й спонукає до постійного 
самовдосконалення, — каже Гліб. 
Наприкінці дискусії кожен з при-
сутніх студентів міг ближче поспіл-
куватися з гостями та поставити 
запитання, котрі давно їх цікавили. 

Наступною у серії заходів стала 
Літературномистецька компози-
ція „Діалоги до Антонича“. Теа-

тралізоване дійство підготував 
Народний театрстудія „Хочу“. Ак-
тори, з’являючись зза портретів 
Антонича, почергово розповідали 
про нього, що неабияк вразило 
публіку. 

„Антонич — не гасло, не 
трибуна, а дія“, — так охаракте-
ризував дійство один із акторів. 
Автором картин, що прикраша-
ли подію, є відомий художник 
Євген Безніско. 

Під час заходу виступила 
доглядачка Музеюсадиби ро-
дини Антоничів, яка розповіла 
про його життя, цікаві знахідки 
та про невідомих дослідників 
життя і творчості поета. Вона 
пояснила, що в кожній з пред-
ставлених картин присутня 
частинка Антоничевої непов-
торності. 

„Яскрава і потужна по-
дія“, — так охарактеризувала 
захід заступниця  директора 

НТБ Олена Харгелія. 
Після дійства всі охочі мали на-

году послухати екскурсію „Невідо-
ма Політехніка“. Відвідувачі від-
крили для себе яскраві й подеку-
ди невідомі сторінки історії міста, 
постаті та події, тісно пов’язані з 
корпусами одного з найстаріших 
технічних вишів Східної Європи 
від екскурсовода Павла Сохана, 
працівника бібліотеки Політехніки.

Завершилися події творчою зус
тріччю „Політехніка лірична“. Роз-
почала захід поетка Наталія Кали-
новська. Вона презентувала свої 
збірки, декламувала вірші. Серед 
запрошених поетів були й випус-
кники політехніки — письменники, 
лауреати міжнародних та всеукра-
їнських премій — Іван Гентош, На-
дія Бойко, Володимир Ганулич, а 
також поетка Галина Фесюк. Митці 
не лише вражали своїми творами, 
а й зачаровували музичними ком-
позиціями на їх основі. Цікавими 
були й пародії від Івана Гентоша, 
які викликали чимало позитивних 
емоцій в аудиторії.

Форум випускників став уже 
доброю традицією для зустрічі, 
натхнення та співпраці, активного 
спілкування. Це теплі, майже ро-
динні зустрічі давніх друзів.

Анастасія ЗАДОРОЖНА, 
студентка другого курсу ІНПП| С
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СТУДІЇ

ДВІЧІ В ОДНУ РІЧКУ НЕ ВВІЙДЕШ,  
А ОТРИМАТИ АКАДЕМІЧНУ  
СТИПЕНДІЮ ПРЕЗИДЕНТА — МОЖНА

Діана Мірзоєва — четвертокурсниця Інституту економіки і 
менеджменту, спеціальності „міжнародна економіка“. 
Цьогоріч дівчині вже вдруге призначили Академічну стипендію 
Президента України.

— Минулого року я 
це так потрактувала, що 
мою роботу визнали вар-
тісною. Тепер стипендія 
для мене є свідченням 
того, що рухаюся у пра-
вильному напрямку. Це 
дуже почесно й моти-
вує, але потрібно пам’я-
тати: якщо ти досягаєш 
значних висот, а до того 
ж залишаєшся людиною, 
не зазнаєшся, це до-
помагає здобувати ще 
більше, — ділиться сту-
дентка.

Діана живе не лише 
навчанням, а й має чи-
мало захоплень. Вона ак-
тивно цікавиться мисте-
цтвом, найбільше любить 
сучасний театр — каже, 
що походи на вистави до-
помагають відпочивати у 
ході інтенсивного нав-
чання та ще краще вико-
нувати завдання. Окрім 
цього, студентка любить 
художні виставки, музи-
ку, літературу, малює, 
цікавиться геологією, 
зокрема мінералами, та 
хоче знайти ще більше 
занять для себе.

— З дитинства я ба-
гато вчилася і була дуже 
серйозна. У школі з мене 
насміхалися через любов 
до навчання, ставилися 
скептично. Так тривало 
до старших класів, потім 
однокласники, несподі-
вано для себе, дізналися, 
що зі мною є про що по-

говорити, окрім навчан-
ня. Якщо ти добре вчишся 
— це зовсім не означає, 
що ти лише вчишся, ти 
можеш бути всебічною 
особистістю. 

Своїм успіхом дво
кратна президентська 
стипендіатка завдячує 
твердому принципу щодо 
навчального процесу — 
робити завдання вчасно, 
брати максимум від ау-
диторних занять та ніколи 
не вчитися вночі.

— Мене часто запиту-
ють, як багато часу приді-
ляю навчанню, думають, 
що лише сиджу вдома й 
інтенсивно вчу. Насправ-
ді щодня виділяю близько 
двох годин на всі пред-
мети, і чергую це з відпо-
чинком — слухаю музику, 
читаю новини, аби „пе-
ремкнути“ мозок, тоді все 
дається значно легше. Го-
ловне — не зациклювати-
ся, бо результату не буде. 
Золоте правило — не си-
лувати себе: краще роби-
ти потрохи, але постійно. 
Якщо ти вже щось вибрав 
— будь у цьому найкра-
щий, роби все можливе 
та люби те, що робиш. 

Якщо це, наприклад, еко-
номіка — цікався нею як 
хобі, завжди перебувай у 
цьому середовищі, читай 
якомога більше про цю 
галузь, особливо сучасної 
інформації.

У доробку Діани — 14 
публікацій, з них — три 
статті у фахових наукових 
журналах, зокрема дві — 
англійською мовою. Реш-
та 11 матеріалів — тези, 
серед яких і переможні 
на конференціях. Вміння 
спілкуватися з людьми 
та працювати в команді, 
на її думку, є обов’язко-
вими навичками для на-
уковця. Здобуті знання і 
результати наукової ро-
боти студентка поєднує 
зі соціальною діяльністю. 
Наразі вона координує 
жіночий проект WoMentor 
громадської організації 
„Інститут суспільних іні-
ціатив“:

— Ми збираємо учас-
ниць, які хочуть реалізу-
вати себе, ділимо їх на 
команди за зацікавлен-
нями — „маркетинг“, „біз-
несстратегія“, „ІТсфе-
ра“. Далі знаходимо 
успішних жінок у цих га-

лузях і залучаємо їх у ролі 
менторок. Я координую 
команду „бізнесстрате-
гія“ — допомагаю учасни-
цям із комунікацією, ор-
ганізовую зустрічі тощо. 
Мої економічні знання 
допомогли учасницям у 
розвитку їхнього бізнесу: 
усі вони вже мають влас-
ні готові стартапи, а дехто 
вже й запустив їх.

Наша героїня не лише 
дуже розумна, а й над-
звичайно вродлива, че-
рез що їй доводиться 
зіштовхуватися зі стерео
типами. За словами Діа-
ни, роботодавці почина-
ють сприймати її серйоз-
но лише після перегляду 
резюме, але вона не за-
смучується, адже вважає 
ламання стереотипів сво-
єю місією.

На дальше життя сту-
дентка Політехніки має 
грандіозні плани:

— Оскільки я на чет-
вертому курсі, дедалі 
більше замислююся про 
майбутнє. Хотіла б зали-
шитися в науці, щоб пра-
цювати в темах міграцій 
та макроекономічної по-
літики — це важливо для 
країни, особливо для та-
кої, що розвивається. Ок-
рім цього, хотіла б здобу-
ти ще більше практичного 
досвіду, зокрема, у гро-
мадській діяльності. Моя 
мета — здійснити вклад 
у науку та побудову су-
спільства, — каже Діана 
Мірзоєва.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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СТУДІЇ

ЩЕ БІЛЬШЕ ДОСЯГНЕНЬ? БУДЬ ЛАСКА!

У ч. 16 ми писали, що квітневе засідання Вченої ради 
університету відзначилося чималою тривалістю 
нагородження. 28 травня з’ясувалося, що для 
політехніків це зовсім не межа — цього разу достойників 
виявилося ще більше.

Двоє студентів Інституту бу-
дівництва та інженерії довкілля 
отримали сертифікати на семест-
рову стипендію від корпорації „Рі-
елГруп“, із якою Політехніка цього-
річ у квітні підписала меморандум 
про співпрацю. За словами голови 
правління корпорації Ростислава 
Мельника, це має ще більше за-
охочувати до навчання успішних 
студентів ІБІД. Як завжди, було чи-
мало спортивних та наукових при-
зерів. Не бракувало й здобутків 
навчальнопедагогічних працівни-
ків. Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України нагородили Єв-
гена Крикавського. Михайлові Ни-
кипанчукові надали звання „Заслу-
жений працівник освіти України“. 
Подяку від університету за значні 
досягнення в педагогічній та гро-
мадській роботі на волонтерських 
засадах, у рамках угоди про співп-
рацю між Корпусом Миру США в 
Україні та Львівською політехнікою, 
а саме — навчання англійської мови 
на кафедрі іноземних мов, отримав 
Глен Андерсон. Також традиційно 
вручили свідоцтва про надання 
вчених звань та наукових ступенів.

Проректор Роман Корж доповів 
Вченій раді про роль і місце коле-
джів у структурі Львівської полі-
техніки. Зокрема, він зазначив, що 
підготовка фахівців у цих освітніх 
установах найбільш чітко відпові-
дає реальним вимогам економіки.

— За змістом освіти випускники 
коледжів відрізняються від фахівців 
іншого кваліфікаційного рівня ґрун-
товною практичною підготовкою, 
яка, у поєднанні з фундаменталь-
ними і спеціальними знаннями, від-
водить майбутньому фахівцю роль 
практичного реалізатора досягнень 
сучасної науки, техніки і технологій 
в усіх галузях економічної діяльно-
сті, — наголосив проректор.

За його словами, до структу-
ри нашого університету входять 
10 коледжів, де навчається понад 
8 тисяч студентів за 25 спеціаль-
ностями. Варто зазначити, що ці 

спеціальності відповідають усім 
навчальнонауковим інститутам 
університету та легко інтегруються 
у спеціальності освітньокваліфіка-
ційного рівня „бакалавр“ (окрім Ко-
ломийського політехнічного коле-
джу, що спеціалізується на лісово-
му господарстві і технологіях легкої 
промисловості; серед інститутів не-
задіяними залишаються лише ІГДГ 
та ІМФН). Тому близько 30% випус-
кників коледжів Львівської політех-
ніки продовжують навчатися в уні-
верситеті за скороченим терміном.

Також доповідач зазначив, що 
університет активно працює над 
питанням можливості практичного 
стажування студентів університе-
ту та коледжів за кордоном, і вже 
має перші напрацювання, зокрема 
угоду з Торговопромисловою па-
латою Тюрингії тощо. Щоправда, 
проблемою на шляху до впрова-
дження дуальної освіти в коледжах 
є відсутність нормативної бази 
імплементації цих моделей. Власне 
через це проректор Корж запропо-
нував до розгляду Вченої ради низ-
ку завдань на 2019–2020 роки, які 
сприяли б розв’язанню проблеми. 

— Коледжі та навчальнонаукові 
інститути — це єдина багатотисяч-
на академічна спільнота Львівської 
політехніки, яка спільно розв’язує 
завдання надання якісної освіти, 
підготовки спеціалістів, що від-

повідають вимогам сьогодення та 
запитам ринку праці, — зазначив 
Роман Корж.

Звіт про виконання ухвал Вченої 
ради представив голова організа-
ційної комісії Вченої ради Валерій 
Дудикевич. Йшлося про чотири ух-
вали 2018 року, відповідно до яких 
було видано накази ректора уні-
верситету. За словами доповідача, 
більшість пунктів виконано, стосов-
но деяких робота триває й нині.

Кафедра цивільного права та 
процесу (ІНПП) отримала нового 
завідувача в особі Ірини Личенко. 
А очільників кафедр кримінально-
го права і процесу (ІНПП), елек-
троприладів (ІТРЕ), зварювального 
виробництва, діагностики та від-
новлення металоконструкцій (ІІМТ), 
містобудування (ІАРХ) та архітек-
турного проектування (ІАРХ) пере-
обрали на новий термін.

З’явилися зміни й доповнення 
щодо правил прийому на навчання 
до Львівської політехніки. Зокрема, 
ті вступники, які бажають здобути 
другу вищу освіту в нашому уні-
верситеті за спеціальностями, що 
вимагають складання ЗНО з інозем-
ної мови (перелік спеціальностей 
доступний на сайті університету у 
розділі „Правила прийому“), і вже 
мають диплом магістра або спеціа-
ліста, складатимуть тепер не ЗНО, а 
внутрішньоуніверситетський іспит. 

Окрім цього, у Політехніці з’яв-
ляться нові англійськомовні ос-
вітньопрофесійні програми: дві 
магістерського та одна бакалавр-
ського рівнів, за спеціальностями 
„архітектура та містобудування“, 
„будівництво та цивільна інжене-
рія“, „менеджмент“. Вчена рада 
затвердила програми та дозволи-
ла приймати на них іноземних сту-
дентів.

Кандидатуру аспірантки дру-
гого року навчання Уляни Яхневич 
(ІТРЕ) запропонували висунути 
на здобуття академічної стипендії 
Президента України студентам за-
кладів вищої освіти та аспірантам. 
Також Вчена рада підтримала ви-
сунення роботи науковців Вінниць-
кого технічного університету на 
здобуття Державної премії України 
у галузі науки і техніки у 2019 році.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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СТУДІЇ

У ПОЛІТЕХНІЦІ ВЧИТИСЯ ВАЖКО, АЛЕ КОМФОРТНО

49-річний ізраїлець Ніссім Окнін 
цьогоріч завершує навчання на 
бакалавраті Інституту будівництва 
та інженерії довкілля. Нещодавно 
успішно захистив практику. 
Попереду — довершення дипломного 
проекту та його захист. Сьогодні 
Ніссім ділиться враженнями від 
навчання у Львівській політехніці 
та перебування в Україні.

В Ізраїлі Ніссім Ок-
нін завершив навчання 
в освітньому закладі, 
що прирівнюється до 
українського коледжу. 
Майже 20 років про-
працював у будівельній 
компанії. Позаяк одра-
зу не пішов вчитися на 
бакалаврат, то з часом 
зробити це було щораз 
трудніше, адже в його 
країні здобувати освіту 
можна лише на денній 
формі. І це незалежно, 
чи ти вчорашній шко-
ляр, чи працівник із 
досвідом. Ізраїльська 
освіта не передбачає 
поєднання роботи та 
навчання у будьякий 
спосіб. 

Коли вже гостро по-
стала потреба здобути 
бакалаврат, Окнін вирі-
шив на освітніх сайтах 
шукати закордонний 
університет, який міг 
би прийняти його на 
заочну форму. Так діз-
нався про Львівську по-
літехніку. Він з’ясував, 
що у нашому універси-
теті активно залучають 
до навчання іноземних 
студентів. 

— Про ваш універси-
тет добре знають в Із-
раїлі, дипломи, які здо-
буваємо тут, визнають 
у нашій країні, — каже 
співрозмовник. 

Закономірно, що ви-
брав напрям „будівниц-
тво“, спеціалізацію — 
„промисловоцивільне 
будівництво“.

Яким було Ваше нав-
чання впродовж 

цих років?
— Мені розробили 

індивідуальний графік і 
пішли назустріч — ско-
ротили кількість приїздів 
в Україну впродовж на-
вчального року, зважаю-
чи на те, що відстань між 
двома країнами — чима-
ла. Приємно цим враже-
ний. Якби не Львівська 
політехніка, то не знати, 
чи була б нагода ближче 
познайомитися з Украї-
ною, з її симпатичними 
людьми. Вчитися було 
цікаво. Викладачі спо-
добалися. Атмосфера 
тут надзвичайно до-
брозичлива. Коли щось 
не розумів — мені охо-
че допомагали, тоб-
то давали додатковий 
матеріал, пояснювали 
ще раз. Допомагали не 
лише викладачі, а й сту-
денти. Одна з моїх од-
нокурсниць — дівчина з 
Марокко. Ми часто кон-
сультуємо один одного, 
взаємно допомагаємо з 
навчальними матеріала-
ми.

Чи відрізняється 
українська систе-

ма навчання від ізра-
їльської? 

— У своїй країні я на 
бакалавраті не вчив-
ся… Але розумію, що й 
у нас, і у вас матеріали 
до викладання інжене-
рії однакові. Та все ж 
коли йдеться про сто-

сунки між викладачами 
і студентами, то в Ізраїлі 
вони більш формалізо-
вані та офіційні. 

Де важче вчитися — 
в Ізраїлі чи в Укра-

їні? 
— Тут, у Політехніці. 

Але водночас тут ком-
фортніше. Це завдяки 
тій взаємопідтримці, про 
яку я вже казав. У нашій 
країні навчання більш 
офіційноділове: тобі на-
читають теми, дадуть усі 
матеріали для вивчення, 
певну кількість консуль-
тацій — і на тому все, 
далі вчися самостійно. 
А тут пояснюють, скіль-
ки треба, охоче спілку-
ються з тобою.

Про свої вражен-
ня від роботи зі 

студентом розпові-
дає науковий керів-
ник Ніссіма Окніна, 
заступник завідувача 
кафедри будівельних 
конструкцій та мостів 
Сергій Була:

— Мені цікаво працю-
вати з цим студентом, 
адже він має чималий 
досвід роботи за фахом. 
Для мене важливий і цін-
ний досвід ізраїльських 
інженерів у промисло-
воцивільному будівни-
цтві, а Ніссім його має. 
Коли ми говоримо про 

щось теоретичне, він 
одразу переносить це 
на свій досвід. Я ціную 
його практичний підхід, 
бо інженерія — приклад-
на наука. Нам неважко 
порозумітися. 

Робота зі студентом 
з Ізраїлю дає нам мож-
ливість ознайомитися 
з їхніми технологіями 
в будівництві. Як відо-
мо, погода, а особли-
во висока температура 
повітря в Ізраїлі ство-
рює нелегкі умови для 
інженерів у цій галузі. 
Оскільки студент пра-
цює за фахом, то міг 
пройти у своїй країні, 
на місці своєї праці, 
виробничу практику, 
яку документально під-
твердив. Сьогодні ми її 
аналізуємо та на основі 
отриманих даних, прак-
тичного досвіду Ніссі-
ма Окніна розвиваємо 
тему його бакалавр-
ського проекту.

Загалом тенденція 
світової системи нав-
чання нині така, що сту-
денти отримують багато 
матеріалів на самостій-
не опрацювання, а заоч-
ники — ще більше, але 
це все компенсують до-
свідом роботи за фахом. 
Наш студент успішно з 
усім дає раду.

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

НА СТОРОЖІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ —  
МОЛОДІ НАУКОВЦІ
Відпустка близько, а конференційний запал політехніків 
не згасає. Два дні, 30 та 31 травня, у нашому університеті 
відбувалася VІІ Міжнародна науково-технічна конференція 
„Захист інформації і безпека інформаційних систем“.

Такий науковий захід 
є щорічний, але минуло-
го року, з організаційних 
причин, його довелося 
відкласти. 2019го конфе-
ренція відновила роботу і, 
за словами організаторів, 
продовжуватиме її з року 
в рік.

— Технологічний су-
провід нашого життя 
бурхливо змінюється, 
інформаційні технології 
настільки стрімко увірва-
лися в наше життя, що 
постійно з’являються 
все нові й нові напрями, 
спеціальності, без яких 
ми просто не уявляємо 
теперішнє життя. Заде-
кларована нині темати-
ка — надзвичайно важ-
ливий напрям, бо тепер 
зловмисники більше 
використовують інтер-
неттехнології, створюю-
чи загрози економічній, 
політичній та іншим ви-
дам безпеки. Це актуаль-
но не тільки для України. 
Часто, коли відкриваю 
якусь конференцію, бачу, 
що переважають сиві по-

важні уми і голови — це 
дуже добрий досвід, але 
важливо, коли є можли-
вість передати молодому 
поколінню свої знання. 
Сьогодні це той напрям, 
де, навпаки, домінують 
молоді ініціативні люди 
— це надихає на віру, що 
він розвиватиметься на 
славу та безпеку Украї-
ни, — сказала у віталь-
ному слові проректорка 
Наталія Чухрай.

Учасників конферен-
ції також привітали за-
відувачка кафедри ін-
форматики та управління 
захистом інформаційних 
систем Одеського націо-
нального політехнічного 
університету Алла Кобоз-
єва та завідувач відділу 
№20 Інституту приклад-
них проблем механіки і 
математики ім. Я. С. Під-
стригача НАН України Ва-
силь Чекурін.

Щоб поділитися до-
свідом у галузі інформа-
ційної безпеки, до Полі-
техніки завітали науковці 
не лише зі Львова, а й з 

Харкова, Одеси, Києва, 
Миколаєва, Тернополя, 
Житомира й Ужгорода.

— Приїхали люди, 
які займаються програ-
муванням і технічним 
захистом інформації в 
Україні та світі, зокрема 
директор міжнародної 
компанії з кібербезпеки 
UnderDefence, випускник 
Політехніки Назар Тимо-
шик. Була велика крипто-
графічна школа з Харко-
ва — це ті, хто розробляє 
нові фізичні засоби охо-
рони каналів зв’язку, ос-
новні люди в Україні, котрі 
є фахівцями з кібербез-
пеки у плані криптогра-
фії, — розповідає вчений 
секретар конференції Іван 
Опірський.

Представлені дослі-
дження вже використо-
вують або застосовува-
тимуть в органах держав-
ного управління, захисту 
інформації, банківських і 
фінансових установах та 
у військовій сфері. 

Окрім науковців, на 
пленарне засідання заві-

тали й практики, партнери 
нашого університету — 
представники української 
ІТкомпанії SoftServe, ко-
трі поділилися власним 
досвідом протистоянню 
кібератакам і захисту від 
них.

Науковці представили 
доповіді за такими тема-
тичними напрямами: ад-
міністрування та управ-
ління інформаційною та 
кібербезпекою; захист 
інформації в інформацій-
нокомунікаційних систе-
мах і криптографічні ме-
тоди захисту інформації; 
технічний захист інфор-
мації; захист інформації у 
кіберфізичних системах.

— Доповіді виголосили 
на високому науковотех-
нічному рівні, вони ви-
кликали жвавий інтерес. 
По завершенню виступів 
у кожній секції відбува-
лися ґрунтовні тематичні 
дискусії. Матеріали допо-
відей опублікують в елек-
тронному збірнику тез із 
наданим ISBNномером 
— цьогоріч ми відмови-
лися від друкованого, бо 
людям більш цікаво мати 
електронний варіант для 
особистих звітів, — зазна-
чає пан Опірський.

У кожній із трьох сек-
цій програмнооргані-
заційний комітет обирав 
двох молодих науковців, 
чиї доповіді були найкра-
щі. Обирали за показни-
ком змістовності, актуаль-
ності, науковотехнічного 
обґрунтування. Для згада-
них шести осіб SoftServe і 
Політехніка підготували 
подарунки. Значним до-
сягненням організатори 
вважають чимале залу-
чення молоді до конфе-
ренції — показник студен-
тів та аспірантів становив 
80% зі всіх учасників.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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СТУДІЇ

КОНФЕРЕНЦІЯ ПАМ’ЯТІ РОМАНА ЛИПКИ

У Політехніці відбулася Всеукраїнська наукова 
конференція „Історія архітектури та художні 
дисципліни у підготовці фахівця-архітектора: значення 
і перспективи“, присвячена світлій пам’яті доцента 
ІАРХ Романа Липки.

На заході йшлося про діяль-
ність Липки в аспекті архітектур-
ної освіти, науки і практики,  ре-
алізацію його творчих задумів, 
прозвучало багато теплих і світлих 

спогадів, адже багато викладачів 
Інституту архітектури знали до-
цента Липку, вчилися і працювали 
з ним. Липка впливав на профе-
сійне становлення багатьох архі-

текторів, допомагав їм знайти свій 
професійний шлях, умів підтрима-
ти, заохотити.

За словами завідувачки кафед-
ри дизайну та основ архітектури 
Світлани Лінди, останнім часом в 
Інституті архітектури є традиція 
приурочувати заходи пам’яті тих, 
завдяки кому відбувалося ста-
новлення львівської архітектурної 
школи, а також інституту, де готу-
ють архітекторів. 

Ірина МАРТИН

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ

У Львівській політехніці представники трьох вишів 
обговорили актуальні проблеми використання 
програмного забезпечення (ПЗ) в навчальному 
процесі.

Круглий стіл „Аналіз виконання 
ПЗ у навчальному процесі: досвід, 
потреби, перспективи“ відбувся 
28 травня. Ініціатором заходу був 
Інститут комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій за актив-
ної підтримки Інституту гуманітар-
них та соціальних наук й Інституту 
економіки та менеджменту.

До обговорення мали можли-
вість долучитися всі охочі. Про 
досвід та перспективи у галузі 
використання ПЗ у навчальному 
процесі розповіли доцент кафедри 
фінансовоекономічної безпеки, 
обліку і аудиту Української акаде-
мії друкарства Мирослав Яремик 
та доцент кафедри інформаційних 
технологій Національного лісо-
технічного університету України 
Олександр Сторожук. Львівську 
політехніку представляли декан 
магістратури ІКНІ доцент Уляна 
Марікуца, завідувач кафедри со-
ціальних комунікацій та інформа-
ційної діяльності ІГСН професор 
Андрій Пелещишин, заступник за-
відувача кафедри обліку та аудиту 
ІНЕМ доцент Володимир Воська-
ло, заступник керівника центру 
інформаційного забезпечення 
Теодор Бурак, Відділ технічного 
забезпечення та адміністрування  

ІС — Андрій Фоменко, старший 
викладач кафедри систем автома-
тизованого проектування ІКНІ Ро-
ман Панчак. Студентський погляд 
на проблеми навчального ПЗ ви-
словив другокурсник Юліан Сало. 

Крім питань отримання ліцен-
зійного ПЗ для навчальних цілей, 
йшлося про вільне програмне 
забезпечення. Завдяки програмі 
Microsoft Dream Spark із підтримки 
технічної освіти шляхом надання 
доступу до програмного забезпе-
чення Microsoft для навчальних, 
викладацьких та дослідницьких 
цілей, студенти та працівники 
не відчувають гострої пробле-
ми щодо ліцензії на ПЗ компанії 
Microsoft. У навчальному процесі 
використовується ПЗ також інших 
компаній.

Студенти стикаються з такими 
проблемами, як нерозуміння різ-
ниці в роботі між ліцензійним та 
неліцензійним ПЗ, нерозуміння 
способу отримання ліцензійного 
ПЗ у вишах, відсутністю останніх 
оновлених версій навчального ПЗ, 
складністю отримання ліцензійної 
навчальної версії ПЗ від розроб-
ника, легким доступом до отри-
мання неліцензійного ПЗ тощо. 
Тому проведення пояснювальних 

робіт щодо авторських прав та 
положень про використання лі-
цензійного ПЗ, а також допомога 
викладачів стосовно отримання 
ліцензійного ПЗ чи пошуку ана-
логів є дуже актуальні. 

Організатори пояснюють необ-
хідність обговорювати проблеми 
та перспективи використання ПЗ 
у навчальному процесі ще й через 
ситуацію, що склалася в країні:

Після початку війни на сході 
програмний контент російського 
виробництва заборонили. Тому 
більшість підприємств та освітніх 
закладів, які до цього працюва-
ли на старих програмах, змуше-
ні були шукати інші засоби. За 
інформацією з преси, співробіт-
ники Служби безпеки України 
викрили комерційну структуру, 
що за допомогою забороненого в 
Україні програмного забезпечен-
ня „Парус“ та „Афіна“, внесених 
до санкційних списків відповідно 
до указу президента, заволоділа 
базами даних та масивами інфор-
мації державних установ, військо-
вих підрозділів і підприємств на 
Львівщині. Встановлено, що копі-
ювання масивів даних відбувалося 
зокрема через програмні засоби 
віддаленого керування комп’юте-
ром teamviewer. Тому пошук і за-
безпечення навчального процесу 
аналогами дорогого ліцензійного 
ПЗ чи ПЗ, що потрапило під санк-
ції, є актуальним завданням.

Ольга МАЦЬКІВ

ч. 19 [3059]
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СТУДІЇ

НОВЕ СЛОВО В ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Доцент і двоє студентів кафедри автомобілебуду-
вання Інституту інженерної механіки та транспорту 
розробили нову методику роботи вітроенергетичних 
установок.

— Наша кафедра врахо-
вує важливість енергоощад-
них технологій. Заощаджу-
вати енергію можна різними 
способами, зокрема велику 
популярність нині мають со-
нячні електричні батареї, але, 
вважаю, робити це потрібно 
у комплексі. Над цією тема-
тикою я працював ще під час 
своєї докторської, тому вже 
мав доробки про викори-
стання комплексу сонячних батарей 
та вітроенергетичних установок — 
окремо вони не дуже ефективні. Ми 
створили вітроенергетичну установ-
ку, модифікували її, — коментує ке-
рівник проекту Роман Зінько.

Роботу над установкою науко-
вець розпочав ще 2013го. Півроку 
тому викладач згадав про свій про-
ект і вирішив знову взятися за ньо-
го. На підмогу залучив двох студен-
тів — четвертокурсників кафедри 
АБ Богдана Скорика та Володимира 
Рудого.

— Ми взяли вісь та встановили 
на неї колесо, обладнане лопатями. 
Далі випробовували створене за 
допомогою аеродинамічної труби, 
що має Політехніка. Установку про-
дували повітрям, вона виробляла 
електричний струм, за допомогою 

встановлених датчиків визначали її 
ефективність. Ми тестували лопаті, 
різні режими їх розташування і руху. 
Після кожного тестування модифі-
кували розробку. Працювати було 
цікаво, ми прагнули хорошого ре-
зультату. Коли щось не вдавалося, 
Роман Володимирович допомагав. 
Працювали після пар, щодня при-
близно по годині, — розповідає 
Богдан.

Результатом випробувань став 
комплекс методик, які можна засто-
совувати при встановленні вітрових 
станцій, та оптимізації їхньої роботи.

— Ті лопаті, що ми розробили, 
починають працювати при швидкості 
вітру 3–4 м/с, і дають такий же хо-
роший результат, як установки, для 
роботи яких цей показник має сяга-
ти 7 м/с. Хотілось би, щоб хтось за-

мовив таку установку. Ми маємо до-
слідний макет, але для виготовлення 
прототипу потрібні кошти. Тому нині 
я веду перемовини з фірмою EcoEst 
про можливість виготовлення й 
встановлення згаданого комплексу 

з сонячних батарей та нашої 
вітроенергетичної установки. 
Такий комплекс дуже ефек-
тивний: нема сонця — є вітер, 
і навпаки. Він надзвичайно ак-
туальний, особливо взимку: у 
цей період освітленість низька, 
тож ефективність сонячних ба-
тарей сягає всього 30%. Окрім 
цього, зразки, встановлені на 
дахах, часто засипає снігом, 
тож вони взагалі не працюють. 
А вітрів у нас аж забагато, — 

каже доцент Зінько.
За словами пана Романа, робота 

над проектом має не лише суспіль-
ну, але й освітню мету. У навчальній 
програмі студентів — здебільшого 
теорія, а робота над вітроенергетич-
ною установкою дала змогу політех-
нікам попрактикуватися. Нещодавно 
Богдан і Володимир уже продемон-
стрували здобуті знання, взявши 
участь у Подільському відкритому 
конкурсі науковотехнічних робіт 
учнів та студентів „Енергоефектив-
ність у промисловості, сільському, 
міському та домашньому господар-
ствах“, що його організував Хмель-
ницький технічний університет, де 
посіли друге місце у секції „Вища 
освіта“.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА) 

ПЕРШІ НАУКОВІ МАГІСТРИ ЗАХИЩАЮТЬ ДИПЛОМНІ

Випускники наукової магістратури кафедри електро-
мехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних 
систем ІЕСК захистили дипломні роботи. 

Десятеро студентів упродовж 
двох років навчалися в науковій ма-
гістратурі. І сьогодні вони перед по-
важною комісією представили свої 
роботи. Мар’ян Лучко самотуж  
ки виготовив автономну сонячну 
систему з вільним трекером і коор-
динатним налаштуванням, що дає 
змогу стежити за сонцем. Олексій 

Мандрика продемонстрував ціка-
ве розроблення системи керуван-
ня автономною вітроенергетичною 
установкою зі системою нагрома-
дження електричної енергії, що 
реалізовано у вигляді акумуля-
торної батареї та суперконденса-
торного модуля. А Василь Косюк, 
використовуючи сучасні модельні 

середовища, дослідив копальний 
механізм, ураховуючи окружність 
механічної частини. Тож дипломні 
проекти цікаві та різні — з вели-
ким науковим здобутком, а також 
із практичним спрямуванням. 

— Навчання перших наукових 
магістрів оцінюю позитивно. Звіс-
но, доводиться критично відбира-
ти вступників. Із такими студента-
ми можна виконувати роботи на 
рівні початкових наукових дослі-
джень, — каже виконувач обов’яз-
ків завідувача кафедри Ігор Щур.

Ірина МАРТИН

ч. 19 [3059]
6 — 12 червня  201912



СТУДІЇ

ПРАКТИКА, ЩО ПЛАВНО ДОПОВНЮЄ НАВЧАННЯ

Яна Руденко, студентка третього курсу ІНЕМ, освоює 
спеціальність „Економіка підприємства“. Нині обрала 
спеціалізацію „Менеджмент персоналу“, бо бачить 
себе в роботі з людьми. 

Дівчина приїхала до 
Львова з Черкащини. Еко-
номіку у Львівській полі-
техніці обрала усвідомле-
но, бо розуміла, що цей 
фах дає широкий вибір на 
ринку праці. А ще дуже 
хотіла вчитися саме у 
Львові. Уже з перших 
днів навчання активно 
поринула у громад-
ську роботу, особли-
во, коли стала членом 
громадської організа-
ції AIESEC. Там дола-
ла лідерські сходинки, 
вчилася реалізовувати 
соціальні проекти, кон-
тактувала з волонтерами з 
Китаю, Туреччини, Єгипту, Франції, 
Єгипту, Азербайджану, Греції та Ні-
дерландів, з багатьма дружить до-
нині. Перший проект реалізувала у 
Сколе, Дрогобичі, Стрию, де спіль-
но зі закордонними ровесниками 
власним прикладом заохочувала 
школярів до вивчення англійської 
мови. Такі зустрічі були для шко-
лярів доброю мотивацією до нав-
чання. 

Яна відповідала за міжнарод-
ний культурний проект „Spirit of 
Lviv“ AIESEC у Львові, мета якого 
— наблизити бібліотеки до шко-
лярів і студентів, аби вони ширше 
використовували цей простір. Не 
секрет, що бібліотеки живуть своїм 
„тихим“ життям, а молодь хоче не 
лише читати там книжки, а й орга-
нізовувати різні заходи, спілкува-
тися, дискутувати. 

— Це було прекрасне й відпові-
дальне літо 2017 року: я не сиділа 
вдома, не дивилася телевізор, а 
дбала про добробут, дозвілля на-
ших гостей, про проект, — прига-
дує Яна. — Ми самі придумували 
заходи щодо залучення дітей до 
бібліотек. Зробили для них вісім 
цікавих атракцій на базі однієї з 
бібліотек міста. Окрім постійної за-
вантаженості, активної діяльності, 
я вчилася комунікувати з людьми, 

співпрацювати з ними, орга-
нізовувати різні події, серед 
яких — „Ніч у бібіліотеці“. 
Ми спільно придумували 
різні квести. І все це — анг-

лійською мовою. Для мене 
це була неабияка практи-
ка, адже моя англійська 
була не дуже добра. „На 
ходу“ вдосконалювала її, 
намагалася на рівні за-
йматися проектним ме-
неджментом, вчилася 
лідерству. Не розумію, 
чому в університеті ми 
вчили англійську мову 
лише на першому курсі 
та лише раз на тиждень. 
На мою думку, ми мали б 

її вивчати хоча б три роки, як, ска-
жімо, маємо занять з фізкультури. 

Здобуті навички дуже знадо-
билися Яні в Києві, де була від-
повідальною за бізнесподію 
„YouthGeneration Conference2017“ 
від AIESEC. Три тижні промайнули 
швидко, цікаво й дуже напружено. 
Тоді зібрали 250 осіб — представ-
ників бізнесу, різних компаній, 
студентів. Властиво, робили це 
для студентів, аби ті зрозуміли, що 
проявити себе можна тут і зараз. 

— На жаль, трапляється, що 
навіть випускники магістратури, 
відмінники не можуть одразу дати 
собі раду в житті, — продовжує моя 
співрозмовниця. — На мою дум-
ку, треба якнайшвидше починати 
волонтерити, працювати без зар
платні, вчитися використовувати 
свої знання, можливості, навички, 
розвивати їх. Ми повинні розумі-
ти, що в українських реаліях треба 
самим рухатися вперед, заводити 
різні знайомства, бути амбіційни-
ми, ініціативними, працювати над 
собою.

Загалом, Яні це вдається. Увесь 
торішній рік вона була віцепрези-
дентом AIESEC зі зовнішніх відно-
син і бізнес розвитку, представляла 
організацію на локальному рівні: 
спілкувалася з медіа, Львівською 

міською радою, ЛОДА, з громад-
ськими організаціями міста й львів-
ськими компаніями. Її найбільше 
досягнення у цій „ролі“ — органі-
зування події „YouthSpeak Forum 
Lviv2018“, в якому взяло участь 
200 студентів міських вишів, її дру-
зі з ІваноФранківська та Тернопо-
ля, представники різних компаній 
Львова, ЛМР, ЛОДА. Тоді ознайо-
мили студентів із трьома секто-
рами економіки: громадським, 
державним і бізнессектором. Там 
дівчина познайомилася із заступ-
ником міського голови Андрієм 
Москаленком, який запросив її на 
платній основі попрацювати над 
проектом „Інноваційна весна2019“ 
у партнерстві з  Tech Startup School 
та Startup Depot. Упродовж трьох 
місяців напруженої праці обрали 
учасників проекту, організували 
міський конкурс стартапів, а цьо-
горіч у травні, завершуючи роботу 
над проектом, визначили три ко-
мандипереможці, які отримали по 
25 тисяч гривень на реалізування 
своїх ідей. 

Яна залюбки відвідує лекції 
викладачів, які на парі виходять 
далеко за межі навчальної про-
грами, подають цікаву й актуальну 
інформацію, вміють запалити і до 
навчання, і до активної практичної 
діяльності. Біля неї — люди, котрі 
вміють цінувати час, яскраво від-
почивають, розумно наповнюють 
кожну секунду добрими справами. 
Разом з товаришкою милувалася 
краєвидами й архітектурою Іспа-
нії, волонтерила в Італії та вчилася 
Нідерландах. 

Дівчина намагається якнайкра-
ще поєднувати своє навчання з 
громадською роботою, бо відчуває, 
як вони взаємопов’язані. АІESEC, 
до прикладу, навчив її професіо-
налізму, дисциплінованості, вмін-
ню бачити мету та йти до неї, шу-
кати ресурси на її реалізування. Ця 
велика практика плавно доповнює 
навчання. Нині дівчина шукає нові 
проекти. По завершенні бакалавра-
ту планує влаштуватися на роботу, 
реалізовувати різні проекти з біз-
несу, продажу, продуктового ме-
неджменту, удосконалювати себе, 
якнайповніше використати здобуті 
в університеті знання на практиці.

Катерина ГРЕЧИН
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СУСПІЛЬСТВО

У ПОЛІТЕХНІЦІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ УНІКАЛЬНЕ ВИДАННЯ — 
„АТЛАС УКРАЇНЦІВ У США: ДЕМОГРАФІЧНІ ТА 
СОЦІОЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ“

Про українців у світі у Львівській політехніці говорять 
доволі давно та багато завдяки невтомній системній 
праці Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків 
із діаспорою під керівництвом Ірини Ключковської. 28 
травня зробили ще один вагомий крок — відбувся семінар-
презентація унікального видання „Атлас українців у США: 
демографічні та соціоекономічні характеристики“. Його 
представив автор — доктор Олег Воловина зі США. 

Захід організували 
МІОК спільно з ІГДГ. Не-
задовго до цього видання 
презентували в Києві.

Високого гостя та всіх 
присутніх від імені ректора 
Політехніки привітала про-
ректорка з наукової робо-
ти Львівської політехніки 
Наталія Чухрай. Вона наго-
лосила на важливості такої 
праці та особливій значу-
щості цієї події для нашого 
університету. Адже Олег 
Воловина, представляючи 
наукову спільноту універ-
ситету Північної Кароліни, 
засвідчив, що Політехніка 
є не тільки потужним тех-
нічним осередком освіти, 
а й має серйозні наукові 
традиції. 

Заступниця директора 
МІОКу Оксана П’ятковська 
зазначила, що команда 
МІОКу ще 2006 року го-
ворила про необхідність 
статистичної бази. Об-
говорювали це на різних 
власних заходах, на пар-
ламентських слуханнях, 

круглих столах. Саме 
„Атлас українців у США: 
демографічні та соціоеко-
номічні характеристики“ 
розкриває тему потужної 
історії міграції українців у 
США, подаючи точні ста-
тистичні дані та глибокий 
аналіз цих процесів.

Видання атласу є ре-
зультатом потужної робо-
ти — збір даних, систем-
ний аналіз, маса аналі-
тичної та картографічної 
роботи — великого колек-
тиву Центру демографіч-
них та соціоекономічних 
досліджень у США при 
Науковому товаристві 
ім. Т. Шевченка. 

У своєму виступі док-
тор Олег Воловина глибоко 
проаналізував міграційні 
процеси українців у США. 
Він зазначив, що відбули-
ся чотири хвилі міграції. 
Українці почали виїжджа-
ти до США ще наприкінці 
ХІХ ст. — на початку ХХ ст. 
Це здебільшого були селя-
ни, яких вербували на ву-

гільні шахти. Їхня мета — 
заробити гроші, щоб 
повернутися додому та 
купити землю. Та більшість 
всетаки осіла в Америці. 
Друга міграційна хвиля 
почалася після занепаду 
Української Республіки — 
це була політична міграція. 
Третя хвиля — після Другої 
світової війни. Тоді у США 
опинилися люди, яких на-
цисти вивозили на роботу 
до Німеччини, Австрії, а 
потім ООН їм допомогла 
мігрувати до США. Остат-
ня, четверта хвиля, поча-
лася 1988 року — це була 
економічна міграція. Тих, 
хто виїжджав, не цікавило 
гуртування з українцями 
попередніх хвиль міграції. 
Навпаки, вони поселялися 
часто там, де взагалі укра-
їнців не було. У цій хвилі 
було найбільше україн-
ськомовних українців. Без 
тієї міграції у США було 
приблизно 12% українсько-
мовних жителів, бо багато 
асимілювалися. Саме у цій 
хвилі приїхали українці, які 
дуже активно створювали 
колективи, організації, не-
дільні школи. Це було дуже 
позитивне вливання нової 
сили. Нова міграція значно 
швидше піднімалася соціо-
економічною драбиною, бо 
більшість — люди з вищою 
освітою. Та нині є відкрите 
питання, наскільки швидко 
відбудеться асиміляція. 

Доктор Воловина до-
кладно розповів про роз-
селення українців, озна-

чив кількість тих, хто збе-
рігають ідентичність та 
мову. Говорив також про 
процеси асиміляції. 

Доклався до видання 
також завідувач кафедри 
картографії та геопрос
торового моделювання 
Інституту геодезії Ростис-
лав Сосса — працював над 
загальним редагуванням 
атласу та подбав про його 
друк. На презентації він 
наголосив, що пропоно-
ване видання — це карто-
графічний твір, який має 
свою чудову картогра-
фічну мову. Споглядаючи 
мапу, легко сприйняти 
великі обсяги інформації. 
Розробники атласу опра-
цювали колосальний об-
сяг інформації, структу-
рували її, створили бази 
даних. Це все — завдяки 
інформаційним техноло-
гіям. Картографи завжди 
відгукуються на запити 
суспільства, тож, маючи 
опрацьовані бази даних, 
доволі просто було уна-
очнити їх у вигляді мапи. 
Цей атлас зробили укра-
їнські картографи. Він та-
кож зазначив, що в Україні 
нема демографічних атла-
сів, а лише окремі блоки у 
загальному атласі, також 
висловив сподівання, що 
це видання надихне нау-
ковців.

Питання міграційних 
процесів обговорювали й 
учасники семінару, серед 
яких, як зазначили в МІО-
Ку, були відомі академіки, 
дослідники, науковці Ін-
ституту української архе-
ографії НАН України, На-
укового товариства ім. Т. 
Шевченка, Української 
картографічної групи, а та-
кож викладачі та студенти 
зі Львівської політехніки та 
Львівського національного 
університету ім. І. Франка.

Наталія ПАВЛИШИН
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СУСПІЛЬСТВО

МІОК ОРГАНІЗУВАВ ДРУГИЙ СЕМІНАР „ПИТАННЯ 
СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ 
ДІТЕЙ: ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ІНШИХ МОВ“

Про „Питання сертифікації української мови як іноземної 
для дітей: вивчення досвіду інших мов“ говорили 
29 травня у Політехніці на міжнародному науково-
практичному семінарі, який організував МІОК. Це вже 
другий у цьому році семінар, присвячений викладанню 
української мови як іноземної.

Вітаючи присутніх, заступ-
ниця директорки МІОКу Окса-
на П’ятковська підкреслила, що 
сертифікація української мови 
— тривалий процес, який МІОК 
розпочав ще від 2006 року на 
конгресах, конференціях, зо-
крема на Міжнародній нау-
ковопрактичній конференції 
„Українська мова у світі“, семі-
нарах, парламентських слухан-
нях і нарадах розглядали питан-
ня стандартизації української 
мови як іноземної.

„Питання сертифікації україн-
ської мови як іноземної для дітей: 
вивчення досвіду інших мов“ обго-
ворювали у два етапи. Спершу фа-
хівці з центрів вивчення мов розпо-
віли, як діти можуть підтвердити свої 
знання з французької, англійської чи 
польської мов, а опісля окреслили 
головні зауваги до іспиту, його фор-
мат залежно від віку дітей. 

Іспит з іноземних мов має такі 
складові: аудіювання, читання тек-
сту, письма та усного мовлення. 

Дещо інша ситуація з польською 
мовою. У Польщі питання стандар-
тизації та сертифікації мови як іно-
земної опрацьовують понад 15 років. 
При Міністерстві освіти Польщі діє 
Державна комісія оцінювання знань 
польської мови як іноземної. Раніше 
сертифікаційний іспит могли скла-
дати винятково дорослі. А вже від 
2015 року, у відповідь на запит су-
спільства, запровадили сертифіка-
цію для підлітків, тож тепер іспит із 
польської як іноземної можуть скла-
дати особи від 14 років, щоб отрима-

ти сертифікат про рівень володіння 
польською як іноземною В1 або В2. 
Іспити на рівень володіння А1 і А2 не 
організовують. Вимоги до іспиту од-
накові і для підлітків, і для дорослих.

Друга частина була ще динаміч-
ніша, бо обговорення відбувалися 
через скайп із вчителями україн-

ських шкіл вихідного дня. Педа-
гоги наголосили на необхідності 
стандартизації та сертифікації 
знань із української мови як іно-
земної, що може стати потужним 
мотиватором для дітей та молоді 
вивчати українську мову.

До семінару доєдналися 
вчителі Української недільної 
школи при товаристві „Україн-
ськогрецька думка“ (Афіни, Гре-
ція), Любов Любчик, вчителька 
української мови та літератури 
Української школи святого Во-

лодимира (Париж, Франція) та Ма-
рія Семенюк, директорка Суботньої 
української школи (Лондон, Вели-
ка Британія). Христина Піхманець, 
академічна заступниця директора 
Суботньої школи українознавства 
(НьюЙорк, США), акцентувала на 
тому, що першим етапом у сертифі-
кації знань дітей має бути чітке усві-
домлення того, яку мову вивчають 
діти в українських школах вихідного 
дня за кордоном. 

Підготувала Наталія 
ПАВЛИШИН

КРОК ДО СПІВПРАЦІ З 
ТУРКМЕНСЬКИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ

Тимчасово повірений у справах Туркменістану в 
Україні Какаджан Сапаралієв 30 травня відвідав 
Львівську політехніку. 

Метою візиту стало обговорення 
напрямів налагодження освітніх та 
наукових зв’язків. Поважний гість 
зустрівся з проректором з науко-
вопедагогічної роботи та міжна-
родних зв’язків Олегом Матвійківим, 

а також з очільницею Центру міжна-
родної освіти Наталією Гоц, керів-
ником відділу роботи з іноземними 
студентами Сергієм Купчаком. 

Під час переговорів ішлося про 
те, як організувати у Львівській 

політехніці навчання студентів з 
Туркменістану. Вдалося обговори-
ти питання організування спільних 
конференцій та участі в них науков-
ців Львівської політехніки і різних 
університетів Туркменістану. Пан 
Сапаралієв охоче зустрівся зі сту-
дентамитуркменами, які навча-
ються у львівських закладах вищої 
освіти, поговорив із ними про їхнє 
навчання, поцікавився проблема-
ми, що виникають.

На завершення візиту для гостя 
провели екскурсію актовою залою 
головного корпусу Політехніки.

Ірина МАРТИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

СТУДЕНТИ ІСТР ПРО МІЖНАРОДНИЙ 
КОНКУРС, ПІДГОТОВКУ ТА МРІЇ

У попередньому номері ми писали про двох студентів 
ІСТР — Анастасію Мар’ян та Дмитра Качковського, 
які вибороли призові місця на Міжнародному 
проект-конкурсі „Тарас Шевченко єднає народи“. 
Сьогодні молодь ділиться враженнями від конкурсу 
та таємницями підготовки.

— Звичайно, що дуже хвилюва-
лася перед виступом і, зрештою, й 
після нього. Адже в конкурсі брало 
участь багато сильних професійних 
учасників, які навчаються на ак-
торських факультетах. Та це добра 
перевірка себе на витривалість, — 
каже Анастасія Мар’ян. 

Дмитро Качковський уже не пер-
ший рік виступає на сцені спільно з 
Народним театромстудією „Хочу“ та 
його теж не оминули переживання.

— Хвилювання завжди є. Не бу-
ває такого, щоб відчувати цілковитий 
спокій перед виступами. Та як тільки 
починаю декламувати — хвилювання 
проходить. Для мене найважливіше 
сконцентруватися, зловити зоровий 
контакт і тоді стає легше, — ділиться 
Дмитро. — Акторська гра допомагає 
тримати увагу журі. Коли хвилюван-
ня проходить, то насолоджуюся сво-
їм виступом.

Художній керівник, голова осе-
редку „Просвіти“ ІСТР, старший 
викладач кафедри туризму Ольга 
Недзвецька готувала своїх сту-
дентів до конкурсу, організовуючи 
репетиції по 4–5 годин щоденно. 
Переконана, що навіть студенти в 
технічних вишах — творчо обдаро-
вані. Тож своїм завданням убачає 
відкривати їхні таланти і допомагати 
розвиватися.

— Мені сподобалася участь у 
конкурсі. Це чудовий досвід. Та 
вдруге, знаючи про таку собі ор-
ганізацію масштабного заходу, ма-
буть би вже не поїхала. На конкурсі 
була величезна кількість людей, 
але бракувало чіткого планування. 
Якщо брати до уваги, що всеукраїн-
ський рівень тривав два дні, то дуже 
здивувало, коли дізналися, що на 
міжнародний виділили лише день. 
Конкурсанти мали лише 10 хвилин, 

за яких треба було продекламува-
ти 2–3 поезії. Шевченка поспіхом не 
можна читати, — додала Мар’яна.

Конкурсанти мають також до-
сить позитивних вражень. Особли-
во їм запам’яталося звучання поезії 
Шевченка в’єтнамською та китай-
ською мовами. Відчували гордість, 
що нашого Великого українця зна-
ють у світі.

— Вражень дуже багато ще від 
всеукраїнського конкурсу, де голов-
ним було завдання визначити про-
фесійний рівень конкурсантів. Бо 
міжнародний конкурс мав на меті 
більше дипломатію. Завжди стараю-
ся допомогти своїм студентам роз-
критися в тому напрямку, в якому 
потім будуть виступати перед журі. 
Наші репетиції були доволі виснаж-
ливі та ми робили глибокий аналіз 
фактично кожного рядочка поезії, — 
каже Ольга Василівна.

— Це дуже корисний підхід. Бо 
це праця один на один. Відкриваєш 
нові речі, про які хотів би потім ска-
зати людям. Ми також практикували 
вправи з диханням, постановкою го-
лосу, — підхопив розмову Дмитро. 

Він додав також, що сценічна гра 
для нього більше, аніж хобі. Впев-
нений, що своє життя пов’яже з те-
атром. Та наразі ще не визначився 
на якому рівні. Можливо, навіть, що 
акторство стане його новим фахом.

Наталія ПАВЛИШИН

Я ПОДАРУЮ ТОБІ ПАМ’ЯТЬ, ЯКА НЕ РАЗ ТЕБЕ ЩЕ ЗРАНИТЬ…

У бібліотеці політехніки відбулась творча зустріч з 
Володимиром Тимчуком — поетом, перекладачем, 
офіцером Збройних сил України, підполковником, 
лауреатом премії ім. Б. Хмельницького за краще 
висвітлення військової тематики в літературі та 
мистецтві. Серед гостей заходу були присутні 
просвітянки нашого університету.

Володимир Тимчук, розпові-
даючи про своє творче життя, зі-
знався, що коли розпочалась вій-
на, відчув потребу писати про це. 
Та довго не міг зважитися через 
важкий психологічний стан, тож 
вирішив шукати натхнення в бри-
танській окопній поезії, почавши її 
перекладати.

Гість зачитав кілька перекла-
дених віршів британських поетів 

Першої світової війни зі своєї збір-
ки „Вогнити! Вижити! Перемогти!“, 
яку він презентував на заході, а та-
кож вірші зі збірки „г.Р:аН)і#light“, 
або, як називає її автор, „засмарт-
фонення“.

У Володимира Тимчука, за його 
словами, близько 20 збірок, але в 
світ вийшло лише 5 книг і ще де-
кілька є макетами, що готуються 
до друку. 

Під час зустрічі митець пред-
ставив сигнальний примірник нової 
збірки, присвяченої Омеляну Ков-
чу — громадському діячу, патріо-
ту, покровителю душпастирів УГКЦ, 
священику концтабору Майданек. 
Цю збірку автор створив за три дні.

— Це буде дороге, якісне, пов-
ноколірне видання, яке планую ви-
дати 40 мовами, — каже пан Воло-
димир. 

На завершення зустрічі Володи-
мир Тимчук презентував декілька 
віршів, покладених на музику, що 
неабияк зацікавило аудиторію та 
заполонило серця. Автор висловив 
надію на подальшу тісну співпрацю 
та пообіцяв восени представити по-
літехнікам свою нову збірку.

Анастасія ЗАДОРОЖНА, 
студентка другого курсу ІНПП
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КУЛЬТУРА

МУЗИКА ДЛЯ СЛУХАЧІВ І ТИХ, ХТО ПОТРЕБУЄ

Народна хорова студентська капела „Гаудеамус“ 
минулої неділі ініціювала благодійний концерт — 
кошти, виручені від нього, підуть на лікування й 
реабілітування військових, поранених у зоні ООС.

Колектив щороку має презен
таційний виступ, під час якого 
дивує своїх шанувальників новою 
програмою, у власному, сольному 
виконанні чи спільно з польськими 
або німецькими колегами. Цьогоріч 
„Гаудеамус“ від березня активно 
працював над „Месою Креола“, 
яку колишній керівник народного 
камерного вокального ансамблю 
„Аколада“ Володимир Савицький 
планував виконати спільно з ним. 
Концерт 2 червня став своєрідною 
присвятою світлій пам’яті автора 
ідеї.

„Меса Креола“ — один із найві-
доміших творів Аріеля Раміреса, ар-
гентинського композитора минуло-
го століття, піаніста й диригента. Ця 
меса хоч і є традиційною католиць-
кою, проте всі її п’ять частин написа-

но в жанрах латиноамериканської 
фольклорної музики. Крім цього, 
вона — одна з перших мес, що зву-
чать не латинською, а кастильською, 
котра стала основою сучасної іспан-
ської мови. Першу, повільну, части-
ну твору змінює музична динаміка, 
завершення якої ліричне. Студентам 
меса припала до душі через поєд-
нання її духовності з аргентинськими 
ритмами й мелодіями.

„Меса Креола“ розрахована на 
солістів, хор й інструментальний ан-
самбль. До виконання меси долучи-
лися професійні солісти — Ігор Зне-
тиняк і Руслан Скоролітній, а також 
музиканти — звучали скрипка (Анна 
Гречанюк), гітара (Юрій Присяжний), 
фортепіано (Ірина Биць) й ударні ін-
струменти (Тарас Філь, Тарас Васи-
лишин, Ростислав Сапелюк).

На концерті виступила з двома 
авторськими композиціями й ви-
кладачка музичнопедагогічного 
факультету Дрогобицького педа-
гогічного університету ім. І. Фран-
ка, музикантка і волонтерка Лілія 
Кобільник. Завдяки їй кошти, ви-
ручені від концерту, потраплять до 
військових, які потребують допомо-
ги найбільше.

Перед тим, як прозвучали спі-
річуелси у виконанні „Гаудеамуса“, 
Анна Гречанюк і Юрій Данилов роз-
важили залу твором Джона Вільямса 
Devil’s Dance. На зміну експресивній 
музиці одного з найвідоміших гол-
лівудських композиторів прийшли 
знову духовні мелодії, негритянські 
— капела виконала шість спірічу-
елсів, які були популярні в позами-
нулому столітті у США. Солістками 
виступили Таміла Мамедова, Ірина 
Стецько, Марія Потерейко. Завер-
шився концерт твором на біс — ви-
конанням однієї з найвідоміших іс-
панських хабанер La Paloma.

Наталя ЯЦЕНКО

ЧОЛОВІК У ФОКУСІ ДОСЛІДЖЕНЬ ЧЕСЬКОГО НАУКОВЦЯ

Останнім часом спостерігаємо деградацію чоловічності 
— сучасні чоловіки поводяться, мов діти-переростки, 
потребують опіки. Це не авторська суб'єктивність, а 
висновки Станіслава Комарека, чеського біолога, філософа 
й викладача. Його книжка „Чоловік як еволюційна 
інновація?“ розкриває природу сильної статі та шляхом 
низки запитань підводить читача до власних відповідей.

Станіслав Комарек є автором 
20ти наукових видань, трьох рома-
нів і навіть збірки поезій. Усі книжки, 
стверджує, писав через внутрішню 
потребу, над кожною книгою довго 
розмірковував. Оскільки викладає в 
університеті, то для письменниць-
кої творчості має лише канікули. 
Книжку про чоловіків пан Комарек 
написав упродовж двох канікул. 
За шість років після того, як вона 
вийшла друком у Чехії та здобула 
читацький успіх (продали декіль-
ка тисяч примірників, було багато 
відгуків), українці теж зможуть до-
лучитися до пізнання метаморфоз 
маскулінності.

Появі видання „Чоловік як еволю-
ційна інновація“ треба завдячувати 
видавництву „Апріорі“ й перекладач  
ці Олені Крушинській. Перекладати 
Комарека не становило труднощів 
— легкий, жвавий стиль, факти у 
парі зі запитаннями та багато гумо-
ру. В українському виданні сторінки 
змережені примітками — їх понад 
двісті, а в оригіналі їх нема. Такі по-
яснення допоможуть читачеві ліпше 
зрозуміти те, про що пише автор, не 
втратити  читацького інтересу.

Дві третіх книжки — це культуро-
логічна розвідка. Погляд на чоловіка 
з точки зору біології доповнює по-
гляд з точки зору мистецтва. Бо ще й 

досі науці достеменно невідомо, як 
на молекулярному рівні виникають 
емоції, а, скажімо, художня літера-
тура про емоції людини може розпо-
вісти більше. Автор достатньо уваги 
приділяє табуйованим темам, книга 
містить багато матеріалу стосовно 
того, як у різних народів ставилися 
до жінки й сексу. Читач дізнається, 
що чоловіки витворюють емоційні 
зв’язки між собою віддавна, оскіль-
ки це допомагало захистити одне 
одного під час війни чи полювання. 
Для чоловіків важливим були й об-
ряди ініціації, інакше вони залиша-
лися дітьми.

Якщо вже є науковопопулярний 
бестселер про чоловіків, то мусить 
бути і про жінок. Тепер автор пра-
цює над ним, але робота просува-
ється повільніше. У сучасній культурі 
сприймають андрогінність, та все 
ж, переконаний Комарек, проти-
лежності мають бути розділені, а не 
поєднані, бо тоді вони не є життє-
здатні.

Наталя ЯЦЕНКО
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

„СТУДЕНТСЬКА МИЛЯ“ — БІГ ЗАРАДИ 
ЗАДОВОЛЕННЯ Й НАГОРОД

Торік Комітет із фізичного виховання та спорту МОН України 
і Спортивна студентська спілка України започаткували 
всеукраїнський забіг на одну милю — 1609 м. У ньому 
одночасно в усіх регіонах нашої країни взяло участь 15 тисяч 
студентів зі ста ЗВО. Цьогоріч захід приурочили до закриття 
XIV літньої Універсіади України.

Якщо торік забіг роз-
починав літо, то цього 
року він завершував вес-

ну. 31 травня студенти 
різних львівських вишів 
зібралися у Стрийсько-

му парку біля одного з 
корпусів спорткомплек-
су Львівської політехні-
ки, щоби показати свої 
спринтерські здібності. 
Як зазначили ведучі лег-
коатлетичного свята, до-
лання невеликої дистан-
ції є для студентів сим-
волічною — показує, що 
не лише навчання у них у 
пріоритеті, а й спорт. Тим, 
хто вийшов на біговий 
маршрут, що пролягав 
парковими доріжками, 
побажали бути в найліп-
шій формі, а перемогти — 
найспритнішим. На пере-
можців чекали кубки, а на 

щасливчиків після жереб-
кування — гарна україн-
ськомовна література й 
шкарпетки.

Після розминки, яку 
провела учасниця зи-
мових олімпійських ігор, 
майстер спорту з гірсько-
лижного спорту Христи-
на Опьола, усі рушили до 
стартової лінії. Невдовзі 
вона стала й лінією фіні-
шу: серед хлопців її пер-
шим перетнув студент 
ЛНМУ Степан Коновал, а 
серед дівчат — студент-
ка ЛДУВС Вікторія Базу-
нова. Студенти ЛДУВС 
Іван Лєтнянка й Вален-
тин Лободзінський, а та-
кож Христина Литвин з 
ЛНМУ й Галина Дранчук 
з коледжу економіки й 
права посіли друге й тре-
тє місця. Усі, хто не встиг 
потрапити до призерів, 
теж не були розчаровані 
— комусь поталанило от-
римати практичний по-
дарунок, інші пораділи за 
своїх колег.

Наталя ЯЦЕНКО

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС: РЕЗУЛЬТАТИ,  
ЩО СПОНУКАЮТЬ ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ

У спорткомплексі Львівської політехніки відбулися ігри суперліги з 
настільного тенісу серед чоловіків за 5–12 місця. Команда політех-
ніків, у складі якої були Ростислав Білий (ІНЕМ), Олександр Олес-
кевич (ІНЕМ), Олег Біндас (ІНПП), Олександр Тимофєєв (ІНЕМ), 
виграла всі зустрічі та посіла п'яте місце у клубному чемпіонаті 
України сезону 2018–2019 рр. Такий результат дав право політех-
нікам представляти Україну в європейських кубках з настільного 
тенісу. Наразі ж вирішується питання фінансування поїздок.

Завершилася XIV літня 
Універсіада серед ВЗО. У її 
змаганнях, що відбувалися 
у Чернігові, брало участь 
13 чоловічих і 13 жіночих 
команд. Збірну Львівської 
області представляло чет-
веро студентів — політех-
ніки Роксолана Курдова 
(ІАПО), Ростислав Білий 
(ІНЕМ), Олександр Олес
кевич (ІНЕМ) і студентка 
Львівського національно-

го медичного університе-
ту ім. Данила Галицького 
Катерина Кізюк. Набрав-
ши 376 очок, наша збірна 
у загальнокомандному 
заліку посіла третє міс-
це, серед університетів 
— друге місце, а у своїй 
групі серед обласних цен-
трів — перше. Загальноко-
мандна таблиця вигляда-
ла так: Хмельницька об-
ласть (548 очок, І місце), 

Сумська (452, ІІ), Львів-
ська (376, ІІІ), Харківська 
(332, IV), Дніпропетров-
ська (283, V) і Київ (262). 
Роксолана Курдова здобу-
ла друге місце у команді, 
третє — у парі та особисто 
— четверте. Переможців 
нагородили грамотами й 
медалями.

— Найкраще зіграли 
дівчата, хлопці прояви-
ли себе найліпше тільки 

в особистих змаганнях 
— Олександр Олескевич 
посів третє місце, у парі з 
Ростиславом Білим — п'я-
те, — підводить підсумки 
виступу своїх вихованців 
на Універсіаді тренер Ігор 
Тихий. — Треба визнати, 
що попередні універсіади 
були більш успішні — на 
них ми посідали перші 
місця. Причина в тому, що 
в цих іграх не було задія-
но всіх провідних гравців, 
а в інших командах брали 
участь студенти, які здо-
бувають спортивний дос-
від у закордонних чемпіо-
натах. Крім цього, раніше 
область представляло дві 
команди, що приносило 
більше очок, цього разу 
нам дозволили вистав-
ляти лише одну команду. 
Втім, маємо час для під-
готовки й реваншу — на-
ступна Універсіада аж за 
два роки.

Наталя ЯЦЕНКО
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університет „Львівська політехніка“.
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
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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. № 190788.

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН.

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА.

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО.

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН  

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

Дизайнер-верстальник — Дмитро ГРИГОРЧАК.

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці— світлина Наталії ПАВЛИШИН.
На останній сторінці— світлини Наталії ПАВЛИШИН 
та Анастасії ЗАДОРОЖНОЇ.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри міжна-
родної інформації ІМФН На-
ціонального університету 
„Львівська політехніка“ щи-
ро вітає зі 70літтям першо-
го завідувача кафедри 

Юрія Остаповича  
ЛУНЯ!

На своєму нелегкому життєвому шляху Ви 
мали перемоги й розчарування і ніколи не 
здавалися! Ви для нас — приклад великої си-
ли духу, яскравий маяк посеред океану жит-
тя! Дякуємо за Вашу натхненну, наполегливу 
й сумлінну працю! Бажаємо міцного здоров’я, 
миру й успіхів у житті! З роси та води!

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав Націо-
нальний університет „Львівська політехніка“: 
диплом бакалавра ВК № 41302649 на ім’я: Железняк 
Михайло Олександрович;
диплом магістра М17 № 085688 на ім’я: Зубрицький 
Юрій Борисович;
залікову книжку № 1812130 на ім’я: Капогрис Ростис-
лав Сергійович; 
студентський квиток на ім’я: Новацький Роман Ми-
колайович;
залікову книжку на ім’я: Квасній Михайло Микола-
йович;
студентський квиток на ім’я: Садовська Мар’янаІван-
на Любомирівна;
студентський квиток на ім’я: Затурський Олександр 
Євгенович;
залікову книжку на ім’я: Білоус Петро Володимиро-
вич;
студентський квиток ВК № 12246806 на ім’я: Тусляков 
Олександр Володимирович.
Диплом спеціаліста, який видав Львівський політех-
нічний інститут на ім’я: Булачок Ярина Ярославівна.
Диплом спеціаліста, який видав Львівський політех-
нічний інститут на ім’я: Бандирська Галина Йосипівна.

Колективи Інституту при-
кладної математики та 
фундаментальних наук 
й кафедри прикладної 
фізики і наноматеріа-
лознавства Національно-
го університету „Львів-
ська плітехніка“ з глибо-
ким сумом сповіщають, 
що на 66-му році життя 
відійшов у вічність видат-
ний науковець і педагог, завідувач кафедри при-
кладної фізики і наноматеріалознавства, доктор 
технічних наук, професор 

Іван Іванович Григорчак
і поділяють скорботу та висловлюють сердеч-
ні співчуття родині та друзям покійного. Світла 
пам’ять про чудову і щиру людину назавжди зали-
шиться у наших серцях.
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