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Небайдужості до життя,  
     до навчання, до праці!



ВАША ДУМКА

Олеся Кеньо, студентка четвертого курсу Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій:

„Поки молоді — будьте активні“
Влітку найбільше люблю море і подорожі за кордон, а взимку завжди їжджу на 
лижі. Надаю перевагу активному відпочинку — поки молода, потрібно з цього 
користати. Навіть коли їду на море, однаково кудись подорожую, займаюся дайвін-
гом, плаваю у відкритому морі та вибираю інші розваги на воді. Пасивний відпочинок 
теж має свої плюси. Підозрюю, що цього літа, оскільки багато вчилася та працювала, 
захочу трохи „відлежатися“ на пляжі та „посмажитися“ під сонцем. Але загалом вважаю, 
що кудись їздити, бачити щось нове — значно крутіше. Так, це такий відпочинок, після якого потрібно ще 
раз відпочити, але він того вартий.

Владислав Олексів, Максим Онищак, студенти першого курсу 
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Пасивний — найкращий 
варіант“

Лежати десь на природі, біля озера чи моря — найкращий варіант 
відпочинку для нас. Це можливість відпочити тілом і духом. Завжди 

збираємося компанією та кудись їдемо, влітку це буває навіть щотижня. 
Цього літа плануємо поїздки у Карпати та в Одесу.

Опитувала Анастасія СТЕПАЯК (МОЗГОВА)

Юлія Лабай, 
студентка п’ятого 

курсу Інституту 
архітектури:

„Обожнюю 
подорожі“
Дуже люблю подорожу-
вати — дивитися нові міста 
й нову архітектуру. Також обожнюю природу, 
особливо відкривати для себе щось таке, чого 
немає в Україні. Мені цікаво знаходити й доби-
ратися до нетрів, де не ходять люди. На це літо 
вже маю заплановано подорожі до Норвегії, 
Швеції, Латвії, Литви й Естонії. Ще люблю гори й 
озера — це спокійніший відпочинок, там менше 
натовпу.

Софія Школяр, 
студентка четвертого 

курсу Інституту 
архітектури.

„Люблю 
будь-який 

відпочинок“
Саме зараз більше хочу пасивного відпочинку. 
Лежати на траві, засмагати, читати книжки — це 
моє. Їхати на відпочинок люблю і готова завжди 
— для мене неважливо: море це чи гори, бо од-
наково люблю й активний, і пасивний відпочинок. 
Наразі після захисту диплома хочеться виспати-
ся, спокійно „відлежатися“, набратися сил, а по-
тім вже можна й кудись збиратися.

ЯКОМУ ВІДПОЧИНКУ НАДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ?
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NOTA BENE!
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Закінчення на 4 с. m

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Останнє засідання Вченої ради у поточному 
навчальному році відбулося 25 червня: підсумовували 
відпрацьоване та будували плани подальшої роботи.

Ректор університету профе-
сор Юрій Бобало доповів присут-
нім про підсумки роботи Вченої 
ради в 2018–2019 навчальному 
році. Він зазначив, що робота 
здійснювалася за раніше затвер-
дженим планом. На засіданнях 
розглянули 22 запланованих пи-
тання, а також — 25 позаплано-
вих. Окрім цього, ректор згадав 
про два позачергові засідання, 
на яких вручили диплом доктора 
honoris causa знаному науковцеві 

Євгенові-Зенону Стахіву, та нада-
ли звання почесного професора 
Львівської політехніки генераль-
ному директорові Торгово-про-
мислової палати Ерфурта Героль-
ду Грусеру. 

За словами доповідача, пи-
тання, які розглядала Вчена рада 
впродовж року, охоплювали біль-
шість сфер життєдіяльності По-
літехніки. Окрім цього, належну 
увагу було приділено функціо- 
нуванню коледжів, які входять 

до структури університету, їхнім 
ролі та місцю в цій структурі. 

ДО ЮВІЛЕЮ — КОНФЕРЕНЦІЯ

Цьогоріч кафедра хімічної інженерії Інституту 
хімії та хімічних технологій Львівської політехніки 
святкує 70-річчя. До ювілею політехніки приурочили 
вже традиційну ІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію „Хімічна технологія та інженерія-2019“, 
яка тривала від 24 до 28 червня.

У перший день конференції 
на учасників чекало урочисте 
засідання кафедри з нагоди від-
значення ювілею. Директор ІХХТ 
Володимир Скорохода, очільник 
кафедри Володимир Атаманюк 
та її колишній завідувач Ярослав 
Гумницький розповіли присутнім 
про історію структури та її сучас-
ну роботу.

Урочисте відкриття конферен-
ції відбулося 25 червня. Серед 
особливих гостей — проректорка 
Наталія Чухрай, декан факультету 
хімії, завідувач кафедри хімічної 
інженерії та процесів Жешувської 
політехніки Дорота Антос, завіду-
вач кафедри інформаційних техно-
логій та досліджень якості навко-
лишнього середовища Варшавської 

політехніки Артур Бадида та керів-
ниця відділу підтримки досліджень 
Інституту нового хімічного синтезу 
дослідницької мережі „Лукасєвіч“ 
Анна Тинська.

— Ми раді вітати наших інозем-
них гостей з Туреччини, Канади, 
Великої Британії, Польщі, Німеч-
чини, США — це по-справжньому 
міжнародна конференція, — сказа-
ла у вітальному слові проректорка 
Чухрай.

За словами голови оргкомітету 
професора Атаманюка, такий захід 
є майданчиком для спілкування на-
уковців-хіміків України й світу. Це 
великий форум з питань хімічної 
технології та інженерії на теренах 
Західної України, створений для 
дискусій та обміну досвідом, який є 
джерелом свіжих поглядів та ідей, 
а також — ареною для кооперації 
науки й промисловості. Директор 
інституту Володимир Скорохода 
наголосив, що цей захід відіграє 
чималу роль у розвитку міжнарод-
ної співпраці, яка є вкрай важлива 
для Політехніки.

Конференцію організовували 
спільно із польськими колегами — 
Жешувською, Варшавською і Вро-
цлавською політехніками та Інсти-
тутом нового хімічного синтезу. 
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NOTA BENE!

Загалом за 2018–2019 навчаль-
ний рік до наукових звань пред-
ставили 60 осіб, 15 з яких — на 
вчене звання професора. Внас-
лідок Політехніка збагатилася 

на 14 професорів та 39 доцентів. 
Найвищу нагороду університету 
— медаль імені Юрія Рудавського 
— здобули Володимир Новіков та 
Іван Лопатинський.

За словами Юрія Ярославови-
ча, наступного навчального року 
Вчена рада має зосере-
дити увагу на розв’язанні 
завдань, які мають вели-
ке значення для розвит-
ку Політехніки. Йдеться 
про зміст освіти, видання 
підручників і навчальних 
посібників, орієнтованих 
на новітні технології нав-
чання, якість навчально-
го процесу та подальше 
впровадження тестових 
технологій в оцінювання 
якості знань, розвиток 
наукових досліджень і 
опрацювання питання реформи 
в освіті й науці України, кадро-
ве забезпечення університету, 
міжнародну співпрацю в галузі 
освіти й науки, розвиток мате-
ріально-технічної бази універси-
тету, модернізацію навчальних та 
наукових лабораторій тощо. На 
підставі пропозицій комісії Вченої 
ради адміністрація склала про-
ект плану роботи на наступний 
навчальний рік, який представив 
голова організаційної комісії Ва-
лерій Дудикевич.

Проректор Олег Давидчак оз-
найомив присутніх із самоаналі-
зом виконання Львівською полі-
технікою критеріїв для підтвер-
дження статусу „національний“.

— Здійснена робота показа-
ла, що Національний університет 
„Львівська політехніка“ виконує всі 
обов’язкові критерії для надання та 
підтвердження статусу національ-
ного закладу вищої освіти. Відо-
мості про їх виконання наведено 
в річних звітах університету, які 
опублікували на сайті Політехніки. 
Крім цього, у самоаналіз вклю-
чено інформацію про досягнення 
університету, відповідно до зга-
даних критеріїв. Зокрема, частка 
випускників, які підтвердили своє 
працевлаштування, впродовж ос-
танніх трьох років становить 75%, 
— зазначив доповідач.

Затверджений самооаналіз по-
дадуть у НАЗЯВО для продовження 
процедури підтвердження статусу 
„національний“.

Проректор Олег Матвійків до-
повів на засіданні про порядок 
організування навчання студен-
тів за міжнародними програма-
ми подвійних дипломів. Згаданий 
документ формується із 5 розділів 

й 11 додатків, містить інформацію 
про загальні положення, укладан-
ня угоди про навчання студентів 
за програмою, конкурсний відбір 
студентів, скерування на навчан-
ня та визнання результатів цього 
навчання. Вчена рада затвердила 
запропонований порядок.

Питання про обрання на поса-
ди професорів кафедр і директо-
рів коледжів Львівської політехні-
ки висвітлила голова атестаційної 
комісії Вченої ради Ярина Турчин. 
Відповідно до результатів конкурсу 
на заміщення вакантних посад за-
твердили 48 кандидатур на посади 
професорів кафедр. Хмельницький 
політехнічний коледж й надалі очо-
люватиме Вадим Овчарук, Коледж 

телекомунікацій та комп’ютерних 
технологій — Юрій Дещинський.

Традиційно низку науково-пе-
дагогічних представників універ-
ситету представили до вчених 
звань.

Професорові кафедри місто-
будування Інституту архітектури 
Богданові Посацькому за 25-річну 

співпрацю вручили медаль 
Університету Лодзі, якою 
нагороджують закордон-
них науковців, друзів поль-
ського вишу вже понад 60 
років. Богдан Посацький 
є сто другим лауреатом 
цієї нагороди і першим 
науковцем в Україні, який 
її отримав. Доцент кафед-
ри безпеки інформаційних 
технологій Юрій Костів 
здобув премію Верховної 
Ради України для найта-
лановитіших молодих вче-

них інтелектуальних і прикладних 
досліджень та науково-технічних 
розробок. Володимирові Далику, 
доцентові кафедри менеджменту 
та міжнародного підприємництва, 
вручили Подяку командира 3-го 
механізованого батальйону 24-ої 
окремої механізованої бригади 
імені Короля Данила майора Авді-
євського за допомогу армії Украї-
ни. Окрім цього, традиційно наго-
родили переможців та призерів 
олімпіад, наукових та спортивних 
конкурсів, і вручили свідоцтва про 
присудження вчених звань та нау-
кових ступенів.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
m Закінчення. Початок на 3 с.
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СТУДІЇ

Також цього року до організування 
долучилася Українська асоціація хі-
мічної продовольчої інженерії.

Учасники конференції представи-
ли як теоретичні, так і практичні роз-
робки. Частину з них уже використо-
вують у науці та промисловості, ще 
частина — має на це шанс, напри-
клад, колеги з Польщі презентували 
результати досліджень, які заплано-
вано впровадити в медичній галузі.

Цьогорічним нововведенням ста-
ло залучення промислового сектора, 
зокрема великого калуського хіміч-
ного підприємства ТОВ „Карпатна-
фтохім“. Віце-президент Олександр 
Болецький розповів науковцям про 
стан і проблематику сучасної хіміч-
ної промисловості.

Матеріали учасників конференції, 
вже видано у тематичному електро-
нному збірнику який налічує понад 
чотири сотні сторінок.

Окрім цього, у рамках заходу 
діяла „Школа молодого хіміка“, 
яка передбачає цикл лекції не про 
хімію, що мають розширити сві-
тогляд науковців. За словами се-
кретаря конференції Олександра 
Іващука, нині молодий науковець 
мусить мати досвід і в інших нау-
кових напрямах, які в майбутньому 

стануть йому в нагоді. Молоді вчені 
дізналися про створення старта-
пів, захист інформаційних даних, 
комп’ютерне моделювання у хі-
мічній інженерії, переробку втор-
відходів та освіту хіміків-інженерів 
у США.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

ДО ЮВІЛЕЮ — КОНФЕРЕНЦІЯ

ПЕРШІ НАУКОВІ ЛАСТІВКИ ІЕСК

В Інституті енергетики та систем керування 26 червня 
відбувся перший випуск наукових магістрів.

Йдеться про магістрантів спе-
ціальностей „автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані техно-
логії“, „теплоенергетика“, „елек-
троенергетика, електротехніка та 
електромеханіка“, котрі першими в 
інституті навчалися за освітньо-на-
уковими програмами. На відміну 
від колег, які здобували ступінь ма-
гістра зі згаданих спеціальностей 
за освітньо-професійними програ-

мами, навчання наших героїв три-
вало два роки, а не півтора, і мало 
поглиблене наукове спрямування.

Процедуру вручення дипломів 
здійснювали директор інституту 
Андрій Лозинський та проректор 
Роман Корж. Зі святом випускників 
також привітали завідувачі кафедр 
та викладачі ІЕСК, котрі безпосе-
редньо навчали студентів, деякі з 
них не могли стримати сліз. 

Від імені магістрів виступив 
Анд рій Іванець, котрий навчався на 
спеціальності „електроенергетика, 
електротехніка та електромехані-
ка“:

— Я нам нічого не бажатиму, бо 
ми самі знаємо, куди нам потрібно 
йти, адже ми — магістри Львівської 
політехніки, ми — сила! Пам’ятайте 
про це та про дні, які ми тут прожи-
ли — це була неймовірна захоплю-
юча подорож. До праці! — сказав 
Андрій.

По завершенню офіційної части-
ни на новоспечених магістрів че-
кав традиційний випускний ритуал 
інституту — перехід через місток 
Тульє. За словами Андрія Лозин-
ського, першокурсників ІЕСК упер-
ше вводять до будівлі університету 
саме по цій конструкції, відповідно, 
залишаючи Політехніку, випускни-
ки зобов’язані пройти по ній ще 
раз, але вже з іншого боку. У доб-
ру путь магістрів провели дирек-
тор інституту Андрій Лозинський 
та проректор Роман Корж.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

m Закінчення. Початок на 3 с.
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СТУДІЇ

ІТ-КЛАСТЕР ВІДКРИВ У ПОЛІТЕХНІЦІ НОВУ 
ЛАБОРАТОРІЮ

Львівська політехніка, завдяки підтримці партнерів із 
ІТ-кластеру, розширює можливості підготовки якісних 
фахівців. 25 червня для студентів програми „Інтернет 
речей“ кафедри комп’ютеризованих систем автоматики 
Інституту комп’ютерних технологій, автоматики 
та метрології відкрили нову IoT-лабораторію. Тут 
політехніки навчатимуться програмувати розумні 
пристрої та матимуть можливість реалізовувати власні 
ідеї в життя.

Нову лабораторію, де облашто-
вано 14 робочих місць, обладнано 
найновішим технічним забезпе-
ченням для роботи з проектами 
Інтернету речей. Зокрема для ро-
боти студентам закупили лазерний 
гравер, 3D-принтери, робомашини 
та ноутбуки. 

Це вже друга в нашому універ-
ситеті лабораторія проектування 
і конструювання пристроїв Інтер-
нету речей. На її створення пішло 
трохи більше року. Відкриття лабо-
раторії профінансували сім клас-
терних компаній: генеральні парт-
нери Sigma Software та SoftServe, 
ексклюзивний партнер PLVision 
LLC, золоті партнери Intellias, 

Perfectial, Conscensia, та срібний 
партнер Vakoms. 

— Якісна підготовка фахівців — 
це спільне завдання. Об’єднавши 
зусилля, можна підготувати пра-
цівників, які володітимуть усіма 
навичками, необхідними для су-
часного ринку праці. У співпраці з 
Львівською політехнікою ІТ-кластер 
— це не лише технічна допомога, а 
й методична, спільне формування 
освітніх програм, створення но-
вих курсів, — зазначив проректор 
Львівської політехніки Дмитро Фе-
дасюк. 

Завдяки лазерному різаку сту-
денти матимуть можливість не 
тільки проектувати, а 
й виготовляти необхід-
ні елементи для своїх 
розумних пристроїв. 
На шести робомаши-
нах відбуватиметься 
навчання основ про-
грамування, роботи з 
мікроконтролерами і 
сенсорами. 

До речі, бакалавр-
ська програма Інтер-
нету речей у Політех-
ніці — одна з найпо-
пулярніших серед інноваційних 
програм Львівського ІТ-кластеру. 
Попит львівських ІТ-компаній саме 
на таких фахівців досі великий. 

— Упродовж кількох років 
стараємося підвищувати якість 
навчання у Львівській політехні-
ці шляхом залучення потенційних 
роботодавців. Цьогоріч до викла-
дацького складу програми доєд-
налися 25 ІТ-фахівців, які форму-
ватимуть майбутніх працівників 
для своїх компаній. Ще понад 30 
ІТ-спеціалістів виступили менто-

рами для студентських проектів. 
Завдяки ІТ-кластеру маємо дру-
гу чудову лабораторію, що стала 
зразком для наслідування в різних 

інститутах. І це зрозумі-
ло, адже процес підго-
товки якісного фахівця 
передбачає середови-
ще зі сучасною технікою 
і фахівцями-практика-
ми, — додав директор 
ІКТА Микола Микийчук. 
— Ми тісно співпрацює-
мо з ІТ-компаніями. По-
зитив і в тому, що наші 
студенти з цієї спеці-
альності завойовували 
призові місця на хака-

тонах, отримували премії. Споді-
ваюся, що наша співпраця може 
продовжуватися й надалі.

Представники ІТ-компаній — 
партнерів Львівської політехніки та 
виконавчий директор ІТ-кластера 
Степан Веселовський запевнили, 
що й надалі старатимуться вибу-
дувати нову картинку якісної вищої 
освіти. Бо переконані, що саме з 
програмою Інтернету речей фор-
мується нова якість фахівця. 
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СТУДІЇ

ВИЙШЛИ З ІНСТИТУТУ ЯК КОЛЕГИ

125 цьогорічних випускників Інституту підприємництва та 
перспективних технологій отримали дипломи бакалавра 
за трьома напрямами підготовки: фінанси і кредит,  
маркетинг, комп’ютерні науки. Шестеро осіб завершили 
навчання з відзнакою. 

Цього спекотного дня коло інсти-
тутського корпусу, що на Горбачев-
ського, зібралися випускники, їхні 
батьки, викладачі, керівництво. Про-
лунало чимало побажань, напутніх 
слів, упевненості в тому, що ті, які 
тепер завершують навчання, тво-
ритимуть історію свого життя. Щоб 
здобути багато вершин, треба напо-
легливо працювати. На шляху будуть 
перешкоди й успіхи, здобутки і невда-
чі, але наполеглива праця принесе 
результат. Студентів привітав отець 
Роман та помолився зі студентами 

насамперед за їхню людяність і добрі 
серця, відтак — за успішну кар’єру, 
вдалу роботу.  

До студентів звернувся прорек-
тор Львівської політехніки Роман 
Корж, який також вручив дипломи з 
відзнакою, директор інституту Йосип 
Хром’як, який назвав випускників уже 
своїми колегами, завідувач кафедри 
фінансів, обліку та аналізу Павло Го-
риславець, а також випускниця спе-
ціальності „комп’ютерні науки“ Андрі-
ана Рибак.

Ірина МАРТИН 

Експерти ООН організують 
дослідження інноваційної 
галузі України і порадять, 
як покращити розвиток 
інновацій. Вони вивчати-
муть українську екосисте-
му трансферу технологій 
та інноваційної діяльності 
12-ти країн-сусідів Євросо-
юзу. Дослідження провади-
тимуть за трьома напряма-
ми: процеси передавання 
технологій та знань; фінан-
сові інструменти (зокрема 
пільги); розбудова іннова-
ційних екосистем. За під-
сумками дослідження, JRC 
представить публічний звіт. 
Дослідники також акцен-
туватимуть увагу на тому, 
які механізми державної 
політики працюють, а які 
ні, які потреби й складнощі 
виникають у вишах, науко-
вих установах та в бізнесі. 
Уряд отримає рекомендації 
щодо заходів для розбудо-
ви екосистеми трансферу 
технологій в Україні.

1866 абітурієнтів  зареє-
стрували електронні кабі-
нети. Це майже на 600 осіб 
більше, ніж торік. Про це 
інформує ДП „Інфоресурс“. 
Першого дня зареєстрова-
но 726 тестових кабінетів 
та подано 236 тестових 
заяв, а другого — 1140 ка-
бінетів і подано 266 заяв. 
Тестову реєстрацію про-
вадять уже другий рік, аби 
вступники могли уникнути 
помилок під час створення 
реального кабінету. 

На базі Харківської полі-
техніки створили Центр 
підтримки інновацій, де 
винахідники з усієї Укра-
їни зможуть отримувати 
безкоштовну консульта-
цію щодо патентування. 
Вони матимуть доступ до 
технічної інформації, змо-
жуть здійснювати патент-
ний пошук, первинний збір 
інформації про ринок про-
дукції, організовувати дис-
танційне навчання тощо.   
Їм також надаватимуть 
підтримку у комерціалізації 
розробок та оформленні 
бізнеспроектів.  

За матеріалами  
інформагенцій та сайту МОН
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СТУДІЇ

ЗАХИСТИ СТУДЕНТІВ-КОМП’ЮТЕРНИКІВ: 
ІННОВАЦІЙНО, ЦІКАВО, ПРОГРЕСИВНО

Для тих, хто дав позитивну відповідь на питання, чи 
потрібен диплом про базову вищу освіту для кар’єри 
в ІТ, існує чималий вибір закладів вищої освіти, 
освітніх програм і кафедр, більшість із яких навчає 
технологій використання комп’ютерів для потреб у 
роботі чи бізнесі. Водночас, у Львівській політехніці 
є унікальна кафедра з-понад 55-літньою історією, — 
кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ), 
де готують комп’ютерних інженерів. 

Унікальність кафедри ЕОМ у 
тому, що тут готують висококвалі-
фікованих і конкурентоспромож-
них фахівців, які можуть не лише 
використовувати, а й проектувати 
комп’ютерні системи. 

Для того, щоб на власні очі поба-
чити, як завершується чотирирічний 
етап підготовки бакалаврів комп’ю-
терної інженерії, ми побували на за-
хистах бакалаврських кваліфікацій-
них робіт комп’ютерних інженерів.

У коридорах людно, кожен за-
йнятий підготовкою до захисту: 
Василь Романюк перевіряє роботу 
прототипу спроектованої кіберфі-
зичної кліматичної системи на базі 
процесора фірми Cypress, поруч 
Богдан Лаврик тестує мікроконтр-
олер своєї розробки — кіберфізич-
ної системи класифікації та підра-
хунку об’єктів рухомого конвеєра, 
а Володимир Чернега розсортовує 
аналітично-графічний матеріал 
про розроблену мікропроцесорну 
систему ідентифікації та реєстрації 

відвідувачів, яку демонструватиме 
за мить державній екзаменаційній 
комісії. 

Одночасно у двох сусідніх ауди-
торіях працюють дві державні ек-
заменаційні комісії, в одній із яких 
захищають свої роботи майбутні 
системні програмісти, а в іншій, 
— фахівці з комп’ютерних систем і 
мереж.

Комісія з шести осіб уважно ди-
виться презентацію та слухає допо-
відь Юрія Цимбали, який презентує 
комп’ютерну систему планування та 
пошуку колективних заходів на базі 
iOS. Після презентації члени комісії, 
серед яких складно не впізнати ге-
нерального директора львівського 
офісу IT-компанії JetsoftPro Сергія 
Харитонова, проректора It-Step Уні-
верситету Тараса Рака, розробни-
ків-інженерів міжнародної компа-
нії Cypress та працівників кафедри 
ЕОМ, зокрема і завідувач кафедри 
ЕОМ Анатолій Мельник, ставлять 
свої питання. 

Після Юрія в аудиторію захища-
тись заходить Богдан Боровик, по-
руч вболіває програмістка компанії 
SoftServe, його дипломна керівни-
ця Ольга Шологон. Слухаю разом із 
членами комісії про систему з від-
слідковування переміщення об’єк-
тів на відео, що розв’язує задачу 
розташування довільного цільово-
го об’єкта на відео. Студент пояс-
нює, що після знаходження об’єкта 
на першому кадрі відео, далі мож-
на відстежити його пересування 
об’єкта в усіх наступних кадрах. 
Дізнаюсь, що результати дипломної 
роботи можна використовувати в 
широкому діапазоні сценаріїв, та-
ких як автоматичне спостережен-
ня, навігація транспортних засобів, 
взаємодія людини з комп’ютером 
та маркування відео тощо.

Цікавими мені видалися роботи 
Олега Клима, який розробив ко-
рисну для Львова комп’ютерну си-
стему охорони пам’яток культури, 
що дозволяє розпізнати пам’ятку у 
разі її переміщення. Також праця 
Петра Гусака, який запропонував 
власну систему автоматизованого 
перекладу з мови жестів із вико-
ристанням комп’ютера. Цікаво було 
слухати й Степана Чорного та його 
наукового керівника Анатолія Ігна-
товича про кросплатформну бага-
токористувацьку онлайн-гру, яка, 
можливо в майбутньому, стане по-
пулярна серед кіберспортсменів.

Останнім цього дня захищався 
Данило-Володимир Манько, де-
монструючи актуальну на сьогодні 
систему електронного голосуван-
ня, з використанням засобів крип-
тографічного захисту.

Загалом за тиждень, що минув, 
бакалаврські кваліфікаційні робо-
ти захистили 69 майбутніх комп’ю-
терних інженерів. І так виглядає, 
що серед наших студентів можуть 
бути непогані стартапери, адже їхні 
дипломи — новаторські, що не див-
но, адже 43% цьогорічних здобува-
чів освітньо-кваліфікаційного рівня 
„бакалавр комп’ютерної інженерії“ 
вже отримали робочі оферти від 
ІТ-компаній та здобувають свій 
перший робочий досвід. 

Н. П.
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СТУДІЇ

ЩОБ БУТИ ФІНАНСОВО СТАБІЛЬНИМИ,  
НЕ ТРИМАЙМОСЯ ОДНІЄЇ РОБОТИ 

А ще — дбаймо про власне професійне вдосконалення, 
розвиток, самоосвіту, набуваймо нових професій. Усе 
це принесе нам фінансовий успіх і допоможе правильно 
розподіляти свої доходи, витрачати їх не лише на 
щоденне споживання, а й заощаджувати й вкладати 
у те, що приноситиме додаткові доходи. Сьогодні 
про це розповість доцент кафедри фінансів Інституту 
економіки і менеджменту Павло Гориславець. 

Закладаймо основи  
з дитинства

Фінансова грамотність — це 
знання, вміння, різні зовнішні 
чинники, підлаштовані до наших 
можливостей.  Про це тепер уже 
говорять у старших класах школи, 
у межах вибіркових курсів з еко-
номіки.  Саме в 10–11 класі треба 
починати формувати фінансову 
свідомість, адже у тому віці діти 
вже ухвалюють певні рішення, 
пов’язані з коштами, їхнім управ-
лінням, здійснюють найбанальніші 
операції з розрахунками.

Однак про фінансову грамот-
ність батьки повинні говорити з 
дитиною ще років із 10-ти — тоді, 
коли  вона вже не просто просить 
їй щось купити, а запитує, чи ма-
ма-тато мають для цього достат-
ньо грошей. Дитина запитує: „Чи 
вистачить на це?“, тобто вже вміє 
збалансувати потребу і можли-
вість. Ті задатки треба підтриму-
вати, розвивати на практиці.

В університетах на 1–2 курсах 
на всіх спеціальностях  доречно 
викладати дисципліну, яка нав-
чить фінансової компетентності, 
економічних підходів до життя.

Але що робити, якщо доросла 
людина свого часу не навчилася 
та досі не вміє розпоряджатися 
власними доходами? Є два варі-
анти: 

а) вчитися на своїх помилках 
(наприклад, кілька років тому ба-
гато людей обпеклися на валют-
них кредитах, не маючи доходів 
у валюті — їм здалося, що курс 
повернення нижчий, але не вра-
хували ризиків девальвації наці-
ональної валюти);

б) надолужувати знання через 
самоосвіту чи різні програми. 
Аби набути цих компетенцій, не 
потрібно мати високі знання. 

Коли завжди мало
Фінансова грамотність по-

лягає у формуванні такого типу 
мислення, який допоможе поз-
бутися того, що „мені завжди 
мало“. Людині завжди мало гро-
шей, скільки вона би не мала. 
Якщо вона мислить категоріями 
„мені мало, тому  нічого не ро-
битиму, а витрачатиму на те, на 
що витрачала досі“, то втрачає 
шлях до примноження власних 
доходів і їхнього правильного 
використання. 

Фінансова грамотність поля-
гає у тому, щоб знати основні ме-
ханізми і можливості руху коштів. 
Ми можемо ними скористатися і 
не скористатися, можемо ухва-
лювати чи відкидати рішення, 
пов’язані з отриманням кредитів, 
інвестуванням. Усе залежить від 
наших можливостей. Але кожна 
людина повинна мислити інвес-
тиційно, тобто думати на пер-

спективу, на ближчий (рік-два) 
чи дальший (у межах 20-ти років) 
горизонт.

Тоді ти знаєш, що дохід треба 
розподілити: здійснити поточ-
ні видатки, але й пам’ятати про 
довготермінові — щоб у майбут-
ньому  отримати якусь вигоду. 
Наприклад, укласти накопичу-
вальний договір про страхування 
життя, придбати медичну стра-
хівку, покласти гроші на депозит 
з перспективою на придбання 
чогось цінного, на подорож, від-
починок.  

Так мало би бути. Однак у на-
ших людей, у силу їхніх обмеже-
них доходів, навіть купівля зви-
чайного взуття — це вже цілий ін-
вестиційний проект, що вимагає 
підходів і фінансової грамотності. 
І правильне планування сімейно-
го бюджету дозволить обов’язко-
во знайти кошти на найнеобхід-
ніші товари. 

Аби грошей вистачало, треба 
переходити від витрачання на 
необхідні споживчі потреби до 
примножування своїх фінансів. 

Як розподіляти?
На це немає єдиної поради. 

Кожен має свої прибутки і свої 
потреби. В усіх нас різний роз-
мір зарплат. Однак спершу тре-
ба задовольнити свої первинні 
потреби, спланувати видатки на 
харчування, сплатити комуналь-
ні послуги. У здійсненні платежів 
треба бути дисциплінованим і 
робити все вчасно. Свою зарпла-
ту треба розподілити на два тиж-
ні чи місяць (залежно від того, як 
часто її отримуємо) та, можливо, 
зробити певний запас. 

Чи відкладати щомісяця якусь 
суму на ті платежі, які здійсню-
ємо раз на півроку чи щороку 
(наприклад, страхування)? Усе 
залежить від наших доходів. 
Якщо можемо зі зарплати легко 
виділити на це кошти, то завчасу 
відкладати нема потреби. Плану-
вати і розподіляти треба так, щоб 
із цього був ефект. Тобто видатки 

Закінчення на 10 с. m
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СТУДІЇ

у межах понад 20%  середньомі-
сячної зарплати  потрібно плану-
вати, менші — не конче.

Коли йдеться про відкладання 
грошей задля інвестування на пер-
спективу, то наші можливості теж 
залежать від доходів і видатків. Те-
пер усі фінансові консультанти за-
охочують конче щось відкладати, 
яка це сума не була б, а моя думка 
така: якщо видатки становлять до 
50% доходів, то це дуже доречно, 
якщо 80% і більше — ні. 

Відкладені кошти тримати  про-
сто так можна лише на короткий 
термін (у межах місяця), але на 
тривалий — акумулювати і при-
множувати (класти на депозити, 

купувати цінні папери, вкладати 
у те, що приноситиме прибуток), 
тобто спрямовувати на накопи-
чення.  

Як домогтися 
прибутків?

Перша порада — вчитися на 
перспективу, вдосконалюватися 
професійно, не боятися освоювати 
суміжні професії, додаткові курси. 
Плануючи видатки, не обмежувати 
себе теперішніми доходами, а ду-
мати про потреби через декілька 
років. Не триматися однієї роботи, 
а шукати додаткові можливості. За-
галом не треба боятися змінювати 
роботу. Коли нам не подобається 
рівень доходів, коли нема профе-

сійного зростання, то раз на 6–7 
років роботу необхідно змінювати. 
Так зможемо відчути свій потенці-
ал, свої сильні сторони. 

Джерела наших доходів по-
винні бути диверсифіковані, тому 
що залежність від одного місця 
праці може погано закінчитися: 
тебе звільняють з роботи, ти біль-
ше нічого не вмієш, тебе ніде не 
знають. Почуваєшся знедоленим 
— не тому, що звільнили (це нор-
мальний процес), а тому, що ти не 
подбав про те, аби збільшити свою 
цінність, не вклав ресурси у різні 
курси, навчальні програми, тобто 
не подумав про те, що може бути 
завтра.

Ірина МАРТИН

ЩОБ БУТИ ФІНАНСОВО СТАБІЛЬНИМИ,  
НЕ ТРИМАЙМОСЯ ОДНІЄЇ РОБОТИ 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СПІВПРАЦІ МІЖ 
ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

У Львівській політехніці спільно з Національною 
металургійною академією, що в Дніпрі, відбувся захист 
бакалаврських робіт із ливарного виробництва.

Спочатку захист проходив у 
Дніпровській металургійній ака-
демії, а науковці Політехніки мали 
змогу його побачити у вебінарно-
му режимі. Уже 24 червня друга 
частина вебінару відбулася у 
Львові. А 25 червня бакалаврські 
роботи захищали англійською мо-
вою.

Уперше з часу відкриття спеці-
альності „ливарне виробництво“ 
на кафедрі прикладного матеріа-
лознавства та обробки матеріалів 
запровадили комплексні дипломні 
роботи разом із кафедрою ливар-
ного виробництва Дніпровської 
металургійної академії. 

Завідувачка кафедри приклад-
ного матеріалознавства та оброб-
ки матеріалів Інститут інженерної 
механіки та транспорту Зоя Дуря-
гіна зазначає:

— Комплексність роботи поля-
гала в тому, що в Дніпрі були ви-
плавлені зразки сплавів для дослі-
дження, проведене технологічне 
опрацювання режимів цієї виплав-
ки. А наші дипломанти досліджу-
вали властивості цих сплавів.

До захисту допустили сімох 
студентів. Їхні роботи перевірили 
на плагіат.

Комплексних дипломних ро-
біт представили дві. Науковим 
керівником був асистент кафед-
ри прикладного матеріалознав-
ства та обробки матеріалів Тарас 
Ковбасюк. Студент Володимир 
Войтович презентував роботу на 
тему — „Дослідження механічних 
властивостей та структури вилив-
ків із сплаву системи Al - Si з вико-
ристанням модифікатора на основі 
високодисперсного карбіду крем-
нію“. Другу частину науково-прак-
тичної роботи під назвою „Вплив 
модифікування високодисперсним 
карбідом кремнію на структуру та 
фазовий склад сплаву системи Al 
– Si“ виконав студент Володимир 
Цап.

Завідувач кафедри прикладно-
го матеріалознавства та обробки 
матеріалів додала, що досвід напи-
сання комплексних робіт був дуже 
вдалим, бо він розширює співпра-
цю між ЗВО і можливості дослід-
ницької бази Дніпра та Львова. 

Ольга МАЦЬКІВ
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ВТАЛЬНЯ

УКРАЇНЕЦЬ НЕ З ПОХОДЖЕННЯ, 
А ЗА ПЕРЕКОНАННЯМИ
Микола Зубков, колишній харківець, нині мовний 
експерт Технічного комітету стандартизації науково-
технічної термінології, підпорядкованого Міністерству 
інфраструктури економічного розвитку, заслужений 
працівник освіти.

Виріс у російсько-
мовній родині, тож 
його дорога до опа-
нування української 
мови була непроста. 
Українська середня 
школа у Кременчуці, 
далі — міське ПТУ, 
культосвітнє училище 
в Олександрії, дирек-
торство у районному 
Будинку культури, 
навчання у театраль-
ній студії при Харків-
ському драмтеатрі 
ім. Т. Шевченка й 18 
дальших років твор-
чої праці на його 
кону. Грав здебільшого характерні 
ролі, потім — режисура (поставив 
дві казки). Рівночасно підпрацьо-
вував „українськомовним“ Дідом 
Морозом, провадив дитячі ранки 
за власними сценаріями. 

Тому, усміхається мій співроз-
мовник, „українцем став не з похо-
дження, а за переконаннями“.

— Заочно навчаючись на філо-
логічному факультеті Харківського 
державного університету, викладав 
у вечірніх школах українську мову 
та літературу. Згодом працював 
завідувачем літературної частини 
театру, та акторства не полишав. 
Стежив не лише за своєю мовою, а 
й колеґ, що не завжди всім подоба-
лося, — згадує пан Микола.

Саме тоді Ваше життя поверну-
ло в інший бік?

— Так, бо мова — це безмежний 
океан, у якому, щоб доплисти до 
берегів, забракне й життя. У „круті“ 
дев’яності був завучем єдиної укра-
їнської школи у Харкові, викладав і 
керував там драмгуртком. Через 
мою українську мову довелося змі-
нити чимало місць праці, аж доки не 
потрапив на філологічний факультет 
alma mater. Там, як і у Центрі укра-
їнськознавчих студій ім. Д. Багалія, 

по-новому відкривав 
для себе український 
мовний всесвіт. 
Двадцять років був 
доцентом на катедрі 
українознавства, ви-
кладав українську ді-
лову мову майже на 
всіх факультетах.

Чому потягнуло 
до Львова?

— Львів мене ва-
бив завжди, бо бу-
вав тут із театром, на 
книжковому форумі 
й термінологічних 
конференціях. Був 

певен, що Львів — бандерівський 
край, де я зможу себе зреалізувати, 
а термінологічні конференції допо-
могли зрозуміти, що всі радянські 
словники є насправді російсько-ро-
сійськими, хоч і називалися росій-
сько-українськими. Приблизно тоді 
ознайомився зі забороненою у 30-ті 
роки українською термінологією й 
зрозумів, що це — величезний роз-
май нашої неповторної мови. Тож, 
коли презентував у Львові „Кобза-
ря“ (на запрошення І. Фаріон), за-
йшов до керівника Термінологічного 
комітету Богдана Рицара та запро-
понував свої послуги. Отак мій ту-
ристичний Львів трансформувався 
у Львів близьких мені львів’ян. Тут 
почуваюся комфортно, дуже подо-
бається моя робота. 

Окрім основної роботи, за-
ймаєтеся й наукою?

— Так, вийшло друком уже по-
над 70 моїх навчальних підручників, 
довідників, словників тощо. Єдиний 
виняток — Шевченків „Кобзар“, ма-
теріяли до якого я збирав майже 
десять років. Серед моїх книжок — 
„Українська мова“ (6 видань), „Ді-
лова українська мова“ (12 видань), 
„Довідник з української мови“, „Уні-
версальний довідник“, „Словник 

синонімів“ й чимало інших. Уклав 
усього понад 30 словників, які не 
раз перевидавали. Свого часу ви-
дав первий політехнічний словник 
на 100 тис. слів. Нині з колеґою 
працюємо над двотомовим росій-
сько-українським словником нау-
кової вжиткової мови.

Чим із надрукованих праць Ви 
найбільше задоволені?

— Нічим, бо міг би зробити знач-
но більше… Тішуся, що мої наукові 
статті та книжки читають. Попри 
їхній чималий наклад, жодної не 
бачу у книгарнях. Колись пробував 
порахувати загальну кількість своїх 
„дітей“, але після 8 млн примірників 
збився з ліку… Торішньою книжкою 
„Норми й культура української мови 
фахової спрямованости“ задоволе-
ний. Її ввесь наклад зцентралізова-
но закупили для бібліотек України. 
Готую нині оновлений виданок. 

Які маєте уподобання, окрім 
написання книжок?

— Цікавлюся філателією, ну-
мізматикою. Їжджу з „Книжковим 
двориком“ по всенькій Україні, а 
найбільше на її схід. Разом із пись-
менниками, поетами, музиками, 
бардами, народними майстрами 
пропагуємо все українське, а най-
перше — Слово. Уже двічі був на 
Говерлі, пройшов Чорногірським 
хребтом, цьогоріч збираюся на За-
карпаття. 

Що думаєте про мовний за-
кон?

— Це вихолощений закон, узо-
рований перевагово на амбітні по-
треби меншин, ніж на захист рідної 
мови. Калічне дитя компромісу, як і 
нова редакція правопису… До того 
ж виконання його базових статей 
чомусь відтерміновано на 3–5 років. 
На жаль, в українських парламенті 
та уряді й далі звучатиме чужа мова, 
що навіть уявити важко у подібних 
інституціях інших країн! Цей закон 
— данина половинчастій політичній 
кон’юнктурі. Після шокуючих вислі-
дів президентських із тривогою че-
каю на вибори до Верховної Ради… 

Та попри все, на порозі свого 
70-річчя, лишаюся невиправним 
оптимістом і вірю, що наша Мова й 
Україна — вічні. Якщо ми пережили 
минулі лихоліття, то тепер нас уже 
ніщо не зламає.

Катерина ГРЕЧИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

МАЙБУТНІ ПСИХОЛОГИ  
З ІНСТИТУТУ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ  
ПІДТРИМУЮТЬ ДІТЕЙ

Про волонтерську діяльність студентів-
другокурсників Інституту права і психології ми 
писали, коли вони організовували доброчинний 
ярмарок, де продавали власноруч випечені 
смаколики, різноманітні сувеніри, щоб за виручені 
кошти закупити необхідні в повсякденні речі для 
дітей із різних інтернатів Львівщини.

Днями другокурсниця Віта- 
Юлія Левицька (до речі, майбутня  
психологиня) організувала зу-
стріч для студентів своїх колег 
із діточками, які перебувають на 
лікуванні у психіатричній лікарні 
Львова.

— Ми з ними бавилися, малю-
вали, спілкували-
ся. На завершення 
зустрічі роздавали 
солодощі та садо-
вину. Метою нашої 
акції було пере-
довсім приділити 
цій малечі трохи 
уваги, урізноманіт-
нити їхнє повсяк-
дення, наповнити 
їхній внутрішній світ 
яскравими барва-
ми. Ми говорили з 
ними про моральні 

цінності та навіщо вони сьогодні. 
Окрім цього, організовуючи таку 
зустріч, я хотіла, щоб мої студен-
ти, які теж здобувають спеціаль-
ність психолога, побачили, які 
виклики стоять у роботі, на чому 
варто зосереджуватися, здобу-
ваючи знання, — пояснила Віта- 

Юлія Левицька, яка 
ініціювала й органі-
зувала цей захід.

Учасниками зу-
стрічі були друго-
курсниці Катери-
на Мельник, Еріка 
Гункевич, Юліана 
Паславська, Ольга 
Пріщенко, Ірина Пи-
липів, Юлія Винник, 
Віра Стаблик.

Наталія 
ПАВЛИШИН

Глава Української греко-като-
лицької церкви, верховний ар-
хієпископ Святослав (Шевчук) 
на початку липня відвідає Рим, 
щоб обговорити з Папою Фран-
циском питання надання УГКЦ 
статусу патріархату. За словами 
владики Святослава греко-като-
лики України давно мають фактич-
ний патріархат, а Папа Римський 
загалом підтримує цей устрій. Він 
також додав, що УГКЦ робить усе 
можливе для отримання статусу, 
однак остаточне рішення мають 
ухвалити у Ватикані.

Колоритна стрічка „Гуцулка Ксе-
ня“, режисером якої стала та-
лановита Олена Дем’яненко, 
отримала гран-прі Японського 
кінофестивалю в Атамі. Головну 
нагороду фестивалю режисерці 
вручила зірка японського кіно 
Момоі Каорі, відома всім за роль 
у фільмі „Мемуари Гейші“. Тепер 
український мюзикл побачить у 
прокаті вся Японія. На розгляд 
комісії фестивалю було надіслано 
понад 1200 фільмів з усього світу. 
„Гуцулка Ксеня“ — це перший 
український мюзикл, створений 
за новітньої історії нашого кіне-
матографу. 

У Державному меморіальному 
музеї Михайла Грушевського 
у Львові презентували проект 
„Створення смартфонного до-
датку доповненої реальності 
для експонатів Львівського 
музею Михайла Грушевського“. 
Його реалізовують за підтримки 
Українського культурного фонду. 
Проект передбачає створення 
20 тривимірних моделей. Серед 
них — меморіальна вілла та речі 
родини Грушевських, а також 
львівський пам’ятник історику. Всі 
тривимірні об’єкти будуть у наборі 
листівок. Проект обіцяють реалі-
зувати до 31 жовтня. Його вартість 
— близько 500 тис. гривень.

В Україні близько 244 тисяч 
ВІЛ-інфікованих, лише поло-
вина знає про свій статус. Таку 
інформацію подає виконувач-
ка обов’язків міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун. Вона 
наголосила, що в нашій державі 
найпоширеніший шлях зараження 
ВІЛ-інфекцією (65%) — статевий. 
Значна кількість нових випадків 
інфікування ВІЛ-інфекцією припа-
дає на молодих людей у віці від 15 
до 30 років. 
За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

„ВЕЖА“: SECOND LEVEL

„Вежа“ — міжнародний фестиваль архітектури та 
мистецтва, який уже вдруге відбувся у Львові. Його 
відвідувачі й гості від 28 червня до 3 липня освоювали 
тему пошуку конструктивного діалогу (гасло фесту 
промовисте — „Де? Конструкція“) між різними видами 
мистецтв і їхніми творцями.

Створили фестиваль торік, тоді 
присвятили його 110-річчю від часу 
створення першого громадського 
об'єднання архітекторів Львова. 
Цього року фестиваль розширив 
свої часові й географічні рамки, 
а також — місця численних подій. 
Основним осередком свята був, 
як і попереднього разу, Центр ар-
хітектури, дизайну та урбаністики 
„Порохова вежа“. Заходи фестива-
лю також відбувалися в Інституті 
архітектури Львівської політехні-
ки, НЛТУ України, Свірзькому зам-
ку. Його організацію підтримали 
органи влади, Спілка дизайнерів 
України і, крім зазначених вишів, 
де відбувалися події, ЛНАМ.

Особливістю цьогорічної „Вежі“ 
були не лише розширення горизон-
тів, збільшення локацій, а й струк-
турування програми таким чином, 
що події відбувалися одна за од-
ною, тож відвідувачі фесту могли 
потрапити на все, що хотіли. Роз-
починав фестиваль архітектурний 
кінопоказ — конкурс-перегляд ар-
хітектурних відеопрезентацій від 
провідних архітекторів України. 
Добрий старт першому дню задав 
дискусійний майданчик „Місто 

та спадщина“. Це був своєрідний 
пролог до великої конференції, що 
відбудеться у вересні, на тему ви-
роблення правил забудови Львова. 
Опісля настав час для мистецьких 
акцій: перформансу зі сприйняття 
людиною світла, перегляду фільму 
„Малевич. Український квадрат“ 
(стрічку показували тільки раз в 
Україні, у лютому в Києві), відкрит-
тю виставки плакатів Supremus і 
вечірці у нічному клубі „Малевич“.

Другий день відкрився еко-
пікніком „Місто-сад Івана Ле-
винського“ у подвір'ї головного 
корпусу Лісотехніки. Локація ви-
брана невипадково — цей корпус 
проектував і будував Іван Левин-
ський та його фірма. Тимчасом 
той, хто не встиг зробити це ще 
до 10 травня, доки тривала ви-
ставка „Левинський. Іспульс“, 
зміг переглянути документаль-
ний фільм про архітектуру видат-
ного будівничого. Цього ж дня 
відбувся дискусійний майданчик 
„Зміни в різних напрямах, пов'я-
заних із діяльністю архітекторів“ і 
конкурс-семінар із просторового 
макетування. Конкурс запрова-
дила польська компанія Tubadzin, 

він дуже престижний: молоді фа-
хівці з архітектурних бюро отри-
мали матеріали для макетування 
на певну тему, найкращі твори 
представлятимуть на виставці в 
Польщі, роботу-переможця вста-
новлять перед головним корпу-
сом компанії.

Спеціальні гості фестивалю — 
Аттіліо Террагні, італійський ар-
хітектор, який закінчив Політех-
ніку у Мілані й у ній викладає, і 
Мартін Дюплантіер, французький 
архітектор, урбаніст, громадський 
діяч — провели авторські лекції. 
Лекція Террагні відбувалася у 
головному корпусі Львівської по-
літехніки й була цікавою нашим 
студентам, оскільки доповідач 
поєднує практику з теорією та 
має досвід викладання в Австра-
лії, Німеччині та Іспанії.

Авторські лекції були доступні 
й тим, хто завітав 30 червня до 
Свіржа. Крім Террагні, їх прочита-
ли харківська архітекторка Ольга 
Клейтман і польська художниця, 
дизайнерка інтер'єрів й архітек-
торка Дорота Козяр. У Свіржі біля 
замку у кемпінговому містечку 
мали змогу розміститися ті  митці, 
які прагнули простору та творчого 
самовираження. Дитяче макету-
вання й малювання (було і у по-
передній день у Порохівці), спор-
тивно-мистецькі конкурси, кон-
курс інсталяцій — програма цієї 
локації була не менш насиченою 

Закінчення на 14 с. m
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КУЛЬТУРА

LVIVMOZARTART — НА ПЕРЕТИНІ МУЗИКИ  
Й ЛІТЕРАТУРИ
Літо в місті — не привід нудитися — навіть у таку 
пору є можливість культурно збагатитися. Так 3–11 
серпня у Львові триватиме третій сезон міжнародного 
фестивалю класичної музики, натхненний творчістю 
молодшого сина Вольфґанґа Амадея Моцарта — 
Франца Ксавера. Центральною постаттю цьогорічного 
музичного дійства стане німецькомовний публіцист і 
письменник Йозеф Рот, уродженець містечка Броди.

Арт-директоркою й ініціатор-
кою фестивалю є відома дири-
гентка Оксана Линів. Вона на-
родилася, як і Рот, у Бродах, і, 
проходячи повз руїни синагоги 
в цьому містечку, не раз дума-
ла про те, що було б добре там 
вшанувати знаного письменни-
ка. Цьогоріч така нагода випала: 
2019 року святкуємо подвійний 
ювілей — 125 років від народ-
ження та 80 років після смерті 
Рота. Вшанування дат виллєть-
ся у грандіозний пам’ятний кон-
церт біля бродівської синагоги, 
найбільшої у Східній Європі. У 
концерті візьмуть участь світові 
зірки — південно-африканська 
оперна співачка Пумеза Мацікіза, 
американський митець, унікаль-
ний перформер Абраам Броди, 
кіноакторка Сунні Меллез. Супро-
воджуватиме їхній виступ оркестр 
INSO-Львів та хорова капела „Ду-
дарик“, а диригуватиме Окса-

на Линів. Присутні почують твір 
Богдани Фроляк Kyrie Eleison та 
третю симфонію Kaddish вихідця 
з України Леонарда Бернстайна.

У межах фестивалю відбудуть-
ся не лише масштабні концерти, 
а й вечори камерного формату, 
перформанси, речиталі, пре-
зентації. Для їх проведення буде 
задіяно більше десяти локацій. 
Серед них — дзеркальна зала Па-
лацу Потоцького, трамвайне депо 
на Сахарова, Опера, дворик Ра-
туші, філармонія, Будинок орган-
ної та камерної музики. Солісти 
концертів — українські та світові 
зірки класичної музики.

Уперше прилетить до України, 
щоби дати під час LvivMozartArt 9 
серпня концерт, Баварський мо-
лодіжний симфонічний концерт. 
У програмі його виступу — твори 
Брамса й Штрауса, зокрема зна-
кова симфонічна поема Ріхарда 
Штрауса „Так казав Заратустра“.

На фестивалі звучатиме і коло-
ритна музика українських компо-
зиторів — 10 серпня Galician Style 
репрезентуватиме музику заходу 
України. Зокрема почуємо форте-
піанний концерт Василя Барвін-
ського й кантату Леоніда Грабов-
ського.

У межах фестивалю у дзер-
кальній залі Палацу Потоцьких 
відбудеться науковий симпозіум, 
тема якого — „Літературні імпресії 
в музиці: Моцарт та майбутнє“. В 
ньому братимуть участь науковці, 
музикознавці, літератори — Юрко 
Прохасько працює з темою Йозефа 
Рота, а Олеся Яремчук переклада-
ла його твори. Крім того, у Палаці 
відкриють виставку, присвячену 
300-літтю Леопольда Моцарта.

— Фестиваль розвиваєть-
ся, він отримав інтернаціональ-
ний інтерес — ним зацікавилися 
міжнародні медіа, як-от кана-
ли DeutscheWelle й ORF. Також 
Львів — єдине місто зі Східної Єв-
ропи, яке входить до міжнародної 
асоціації, котра займається спад-
щиною Моцарта. Тому про львів-
ський фестиваль будуть знати й у 
світі, — каже Оксана Линів.

Зверніть увагу, що для студен-
тів, як і для людей з інвалідністю, 
учасників бойових дій, на квитки 
діятимуть знижки — 30%.

Наталя ЯЦЕНКО

й розмаїтою. Там же й відбулося 
оголошення результатів премії 
НСАУ й нагородження перемож-
ців архітектурного конкурсу ма-
кетів Tubadzin. Команда-перемо-
жець конкурсу інсталяцій поїде на 
відкриття виставки „Левинський. 
Імпульс“ у Відні.

1 липня — День української 
архітектури. З цієї нагоди був ве-
ликий мистецький захід, під час 
якого оголосили результати архі-
тектурних конкурсів, відзначили 
найкращих архітекторів, а опіс-

ля — урбан-вечірка, на яку по-
трібно було прийти у відповідно-
му дрес-коді — білому, футурис-
тичному. На запрошених гостей 
чекали екскурсії архітектурними 
майстернями й новобудовами 
Львова. І особлива річ — показ 
короткометражки про архітектуру 

„Проект дощу“ київського режи-
сера Олега Чорного.

Два наступні дні були більш 
святкові та розважальні — пікнік 
на природі у Свірзькому замку, 
вогняне шоу. Окрім того, учасни-
ки фестивалю робили замальов-
ки, найкращі з яких використають 
для благодійності.

Друга „Вежа“ об'єднала мис-
тецтво, науку, будівництво. Поєд-
нала вона й покоління, зробивши 
великий акцент на молодь, за 
якою розвиток міста та його май-
бутнє.

Наталя ЯЦЕНКО

„ВЕЖА“: SECOND LEVEL
m Закінчення. Початок на 13 с.
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ЗДОРОВ'Я

ЯК У СПЕКУ ДБАТИ ПРО ЗДОРОВ’Я?

Влітку питання здоров’я теж на часі. Тепер проблем 
додає тривале перебування на сонці, небезпека 
на водоймах, різні укуси. Як запобігти подібним 
негараздам? Що пропонують медики?  

На сонці та біля 
водойми

У сильну спеку краще пе-
ребувати у затінку. Якщо є по-
треба бути під сонцем, то перед 
виходом необхідно нанести на 
обличчя та вразливі ділянки шкі-
ри сонцезахисний крем, вдяг-
нути світлий одяг із натуральної 
тканини, не забути головний убір 
та прихопити зі собою негазова-
ну мінеральну воду. На випадок 
тривалого перебування на спеко-
ті не завадить дуже легкий одяг 
на довгий рукав.  Не забудьмо і 
про сонцезахисні окуляри. 

У розпал спеки медики на-
полягають звести до мінімуму 
фізичні навантаження. Працю-
вати на присадибний ділянці чи у 
полі — до 11–12 год. і після 16-ї. Та 
ж порада стосується відпочинку 
біля водойми. Також треба пам’я-
тати, що біля води тіло швидше 
обгоряє.

Потрібно обережно стави-
тися до купання у водоймі, 
адже різкі перепади температур 
повітря та води можуть спричи-
нити судоми. У такому разі тре-
ба якомога швидше ущипнути 
себе у місце спазму або чимось 
вколоти. Лікарі радять на такий 
випадок пришпилити собі до ку-
пальника чи плавок шпильку. Хто 
не вміє добре плавати, краще не 
ризикувати та не запливати дале-
ко і глибоко.

Недоречно користуватися 
декоративною косметикою, то-
нальним кремом, який перегрі-
ває обличчя. Їжа повинна бути 
свіжа, неважка для травлення, 
багата на овочі та фрукти, легкі 
салати, заправлені олією, а також 
кисломолочні продукти, відваре-
ну, запечену або тушковану рибу 
і курку. А ще — багата на пиття, 
адже у спеку організм втрачає 
значно більше рідини, ніж у хо-
лодну пору. Вживаймо компоти зі 

свіжих фруктів та ягід, питну не-
газовану воду. Від чорного чаю 
краще відмовитися, а ось зеле-
ний — саме те, чого тепер потре-
бує наш організм. Щоранку ме-
дики радять контрастний душ та 
склянку лимонної води або води 
з кількома краплями настоянки 
елеутерококу (остання порада — 
для тих, хто у спеку почувається 
в’яло). 

Якщо вдома дуже сухо, то 
намочіть у холодній воді про-
стирадло чи рушники, викру-
тіть та розвішайте сушити у 
кімнаті. А ось із кондиціонерами 
медики радять бути обережними, 
позаяк вони можуть спричинити 
переохолодження організму та 
застуду. У приміщенні з конди-
ціонером температура повітря 
повинна бути не нижче 22–23°С.  

При тепловому та соняч-
ному ударі виникає слабкість, 
млявість, запаморочення, сильне 
потовиділення, спрага, головний 
біль, нудота і блювота. В особли-
во важких випадках можна зім-
літи. Якщо людина перегрілася і 
має такі симптоми, то треба не-
гайно звернутися до лікаря. По-
страждалого необхідно покласти 
на підлогу у прохолодному примі-
щенні, на голову та чоло приклас-
ти холодний компрес або вологий 
рушник. Якщо потерпілий зімлів, 
йому треба дати понюхати на-
шатирний спирт і запропонувати 
рясне пиття. 

При небезпечних 
укусах 

Цього літа через чергування 
частих злив і спеки особливо 
докучають комарі. Якщо після 
укусу на шкірі з’являється почер-
вонілий міхур, який свербить, то 
це нормальна реакція організму. 
Уражене місце достатньо змасти-
ти заспокійливою маззю. Але 
якщо виникає жар, болі у сугло-

бах, набряк лімфовузлів, треба 
звернутися до лікаря, адже комарі 
найбільше транспортують різно-
манітні віруси. 

Доволі небезпечні для ор-
ганізму кліщі, адже переносять 
хворобу Лайма. Тож після прогу-
лянок високими травами треба 
перевірити свій організм, адже 
кліщу достатньо 48 годин, аби 
нас заразити. Виявивши цю ко-
маху у тілі, треба вміло її вийняти 
або звернутися до найближчого 
травмпункту чи поліклініки. На-
віть найменша часточка кліща у 
нашому тілі дуже небезпечна для 
здоров’я. Місце укусу треба ре-
тельно промити водою з милом.  

Укуси мурах треба змащувати 
маззю з кортизоном, адже вони 
викликають свербіж, запалення, 
подразнення шкіри. 

Укуси бджоли зазвичай без-
печні, треба лише вийняти жало, 
яке комаха залишає в організ-
мі. Виняток — алергічна реакція 
організму. У цьому разі треба 
відразу випити антигістамінний 
засіб, а на місце укусу прикласти  
компрес. Натомість оси — більш 
агресивні, а їхні укуси — сильніші 
та болючіші. Перша допомога — 
та сама, що й при укусі бджоли. 
Але коли оса вкусила у більш не-
безпечні місця — гортань, ротову 
слизову оболонку — треба яко-
мога швидше доправити пацієн-
та до найближчого травмпункту 
або стоматологічного кабінету, де 
є медикаменти, які застосовують 
при анафілактичному шоку. 

Серйозна загроза — укуси 
змій. Вони діють на серцево-су-
динну систему і згортання крові, 
тому у постраждалого сильно 
падає тиск, утворюються тром-
би. Найнебезпечніші укуси — у 
голову і шию, менш небезпеч-
ні (але ймовірніші) — у кінцівки. 
Місце укусу необхідно відразу 
обробити антисептиком, наклас-
ти циркулярну пов’язку, що злегка 
стискає кінцівку. Так запобігне-
мо утворенню рани та зменши-
мо швидкість розповсюдження 
отрути по лімфатичних судинах. 
І конче якнайшвидше звернутися 
до медиків.  

Ірина МАРТИН
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
4. В Османській імперії священна війна за іслам. 
9. Гробниця єгипетських фараонів. 10. Вид спор-
ту. 11. Неорганізоване скупчення людей. 13. Ан-
самбль із восьми виконавців. 14. Модель Зем-
ної кулі. 15. Японська система самозахисту без 
зброї. 16. Осушення ґрунту за допомогою канав 
і підземних каналів. 17. Вчитель, який допома-
гає учневі вивчити якусь дисципліну в домашніх 
умовах. 20. Про нього І. Франко писав, що його 
капці, „мабуть, ще дідьчій бабці шлюбним обу-
вом були“. 23. Історично-географічна область 
на території сучасної Середньої Азії, назва якої 
існувала до початку ХХ ст. 27. Обрання шляхом 
голосування депутатів у представницькі органи 
держави. 28. Епос Гомера. 31. Коштовний вінець, 
який носять на голові монархи як символ влади. 
32. Найвища гора Піренеїв. 33. Американський 
письменник-фантаст. 34. Особа, яка виправляє 
друкарські помилки на пробному відбитку тек-
сту. 35. Суд, що розглядає справи про злочини 
військовослужбовців. 36. Щось особливо дороге, 
глибоко шановане, найзаповітніше; святая святих.

Вертикально: 
1. Біг на дистанцію 42 км 195 м. 2. Неправильно 
взятий старт, коли хтось із учасників змагання по-
чав рух до сигналу. 3. Гори в Україні. 5. Найвищі 
гори на Землі. 6. Судноплавство між портами од-
нієї країни. 7. Злодій на полі битви. 8. Оточення, навко-
лишня обстановка, середовище. 12. Виняткове право, 
перевага, компетенція. 14. Вирощування рослин без 
ґрунту безпосередньо на водному розчині поживних 
речовин. 18. Азартна гра в карти. 19. Паста з помідорів. 
21. Сукупність пташенят, виведених однією самкою, 
які тримаються разом. 22. Урочистий бальний танець 

польського походження. 24. Штучно створена мова. 
25. Найменша кількість чогось. 26. Особа, яка захищає 
обвинуваченого на суді. 29. Місто гумору в Болгарії. 
30. У римській мітології богиня щасливої долі, талану; 
символ щасливого випадку.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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29 30

31 32 33

34 35

36

НАШ КАЛЕНДАР
7 липня — День працівників мор
ського та річкового флоту. 
7 липня — Різдво Івана Хрестителя.
7 липня — День військ Протиповіт
ряної оборони України.
7 липня — День працівника природ
нозаповідної справи.

Пам’ятні дати
4.07.1891 — народився український 
письменник Петро Панч (Панченко).
5.07.1986 — у Мюнхені помер голова 
Революційного Проводу ОУН Ярос
лав Стецько.
5.07.1991 — Верховна Рада України 
ухвалила закон про заснування по
сади президента України.

6.07.1937 — помер український поет 
БогданІгор Антонич.
6.07.1961 — у Вінніпезі (Канада) від
крили пам’ятник Т. Шевченку.
7.07.1900 — народився український 
письменник Юрій Смолич.
8.07.1659 — гетьман України Іван 
Виговський розгромив московське 
військо під Конотопом.
8.07.1709 — під Полтавою відбулася 
битва військ гетьмана Івана Мазепи 
і шведського короля Карла ХІІ з вій
ськами російського царя Петра І.
8.07.1907 — народився Олег Ольжич 
(Олег Кандиба), український поет, 
археолог, член ОУН (загинув у конц
таборі Заксенгавзен).
8.07.1919 — у авіакатастрофі загинув 
Дмитро Вітовський, державний се
кретар військових справ ЗУНР.

Відповіді на кросворд, 
опублікований у числі 21

Горизонтально: 1. Тест. 3. Панда. 
5. Амур. 7. Рука. 8. Рейн. 9. Руно. 
10. Нонет. 11. Трюк. 12. Міст. 
13. Емір. 14. Ереб. 15. Еклер. 17. Агат. 
18. Опір. 19. Ірак. 20. Амон. 22. Ар-
мія. 25. Тога. 27. Лета. 29. Осо-
ка. 32. Орда. 34. Крук. 35. Карб. 
36. Звір. 37. Устав. 38. Ефір. 
39. Осип. 40. Ідол. 41. Ромб. 42. Ав-
рал. 43. Іран. 44. Адан. 45. Опус. 
46. Торт. 47. Турин. 48. Крим.

Вертикально: 1. Торпеда. 
2. Тромбон. 3. Пантера. 4. Арте-
рія. 5. Антракт. 6. Ракетка. 16. Лем. 
21. Оцет. 23. Рапс. 24. Ішак. 
26. Омар. 27. Лазарет. 28. Акро-
бат. 29. Окупант. 30. Ост. 31. Ак-
вілон. 32. Обеліск. 33. Агроном.
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IN MEMORIAM

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ІВАНА ГРИГОРЧАКА

На 66-му році життя відійшов у вічність відомий український 
науковець з європейським ім’ям у галузі нанотехнологій та 
наноматеріалознавства, професор, доктор технічних наук, 
завідувач кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства 
Інституту прикладної математики та фундаментальних наук 
Іван Іванович Григорчак.

Перестало битися 
серце блискучого вчено-
го у галузі енергоощад-
них технологій і новітніх 
підходів до накопичення 
енергії, загальновизна-
ного авторитета у до-
слідженні теоретичних 
і прикладних основ на-
нофізики та молекуляр-
ної енергетики. У науко-
во-дослідній лабораторії 
нанофізики і молекуляр-
ної енергетики, що її ство-
рив професор, розробили 
технології отримання де-
шевих і екологічно чистих 
матеріалів зі структурою, 
що забезпечує досягнен-
ня рекордних значень 
питомої енергії та пито-
мої ємності автономних 
пристроїв живлення апа-
ратури. 

Іван Григорчак наро-
дився 9 грудня 1953 року 
у смт. Заболотів Сня-
тинського району Іва-
но-Франківської області 
у робітничій родині. Уже 
в шкільні роки вирішив 
стати науковцем-дослід-
ником у галузі фізики, 
тому по закінченню шко-
ли вступив на фізичний 
факультет Чернівецького 
державного університе-
ту. З першого курсу брав 
активну участь у роботі 
студентського наукового 
гуртка. Курсове і диплом-
не проектування у галузі 
теоретичної фізики здійс-
нював в установах Ака-
демії наук України. Після 
завершення навчання з 
відзнакою на кафедрі тео-
ретичної фізики вступив 
до аспірантури Інституту 
проблем матеріалознав-
ства Національної акаде-

мії наук. Керівником його 
кандидатської дисертації 
був член-кореспондент 
НАН України Корнилій 
Товстюк. Під час розроб-
ки новітніх систем озбро-
єнь ця галузь досліджень 
домінувала у науковому 
поступі Івана Григорчака 
практично аж до розпаду 
СРСР. 

1983 року захистив 
кандидатську дисертацію 
й далі продовжив наукові 
дослідження в галузі ав-
тономних джерел енер-
гозабезпечення. Працю-
вав молодшим науковим, 
старшим науковим спів-
робітником, завідувачем 
відділу Інституту проблем 
матеріалознавства НАН 
України. Брав участь в 
організуванні міжгалу-
зевої науково-дослідної 
лабораторії Мінавіапрому 
та очолював її.

На початку дев’яно-
стих років Україна відмо-
вилася від ракетно-ядер-
ного потенціалу, набуті 
знання втратили актуаль-
ність для держави. Багато 
вчених покинуло країну. З 
метою запобігання вито-
ку секретної інформації у 

потенційно терористичні 
країни, західні держави 
сприяли перекваліфікації 
українських науковців на 
інші напрями наукового 
пошуку, а українським 
науковим школам — про-
вадити дослідження за 
кордоном. У роботі однієї 
з таких груп у 1991–1995 
роках брав участь Іван 
Григорчак. Він здійсню-
вав наукові дослідження 
у США, Канаді, Німеччині. 
Результати, що їх отримав 
науковець зі співробітни-
ками (запатентовано у 
США і багатьох інших кра-
їнах світу), стали основою 
наукових робіт, що фор-
мують обличчя світових 
технологій ХХІ століття 
— нанотехнологій.

2000 року Івана Гри-
горчака запросили до 
Львівської політехніки, 
де він розвивав наукові 
дослідження в галузі фі-
зики мезоскопічних сис-
тем і наноелектроніки з 
одночасним формуван-
ням наукової бази для 
підготовки фахівців вищої 
кваліфікації. Очолив нау-
ково-дослідну лаборато-
рію нанофізики та моле-
кулярної енергетики. 

Захистивши доктор-
ську дисертацію, обійняв 
посаду професора ка-
федри вищої математи-
ки. Керівництво універ-
ситету всіляко сприяло 
запровадженню нових 
науково-освітніх проек-
тів, тому в Інституті при-
кладної математики та 
фундаментальних наук 
створили кафедру інже-
нерного матеріалознав-
ства і прикладної фізики. 

На ній і розпочалася під-
готовка студентів за на-
прямами „Нанофізика“ і 
„Комп’ютерна фізика“. 

Після реорганізації 
кафедри Іван Григорчак 
очолив новостворену ка-
федру прикладної фізики 
і наноматеріалознавства. 
Окрім викладання, ке-
рував дисертаціями ас-
пірантів, докторантів, а 
також кваліфікаційними 
роботами бакалаврів та 
магістрів.

Іван Григорчак опу-
блікував 420 наукових 
праць, серед яких 40 ви-
находів, запатентованих 
у США, країнах Євросо-
юзу, Російській Федера-
ції, дві монографії, один 
навчальний посібник для 
студентів вищих закладів 
освіти та для аспірантів. 
Під його керівництвом за-
хищено шість кандидат-
ських дисертацій та одну 
докторську. Професор 
рецензував наукові праці, 
виступав опонентом на 
численних захистах кан-
дидатських і докторських 
дисертацій, був членом 
ради з присудження на-
укових ступенів канди-
дата і доктора наук. Його 
нагороджено відзнакою 
МОН України „За наукові 
досягнення“.

Важка хвороба пере-
шкодила створенню між-
вишівського науково-до-
слідницького центру з 
розроблення нанотехно-
логій.

Світла пам›ять про 
колегу і товариша, щиру 
і доброзичливу люди-
ну — Івана Григорчака 
— назавжди залишиться 
у наших серцях. Він був 
люблячим чоловіком, 
турботливим батьком, пи-
шався онуками. Вислов-
люємо щирі співчуття рід-
ним і близьким покійного. 
Це тяжка і непоправна 
втрата для всіх нас.

Група колег і товаришів

ч. 22 [3062]
4 — 10 липня  2019 17



РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, 
ювілей- 
ні та інші статті на замов лення — 
50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка, повноколір-

ний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення

Незалежно від місця розміщення               
і розміру:

• реалізація ідеї замовника  
з викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;

• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;

• від розробки ідеї замовника 
редакцією до виготовлення кінце-
вого зразка — 350 грн.

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

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.

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

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення 

•  комерційного характеру: до 30 слів — 70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 30,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.                                  
Тел. (0322) 258-21-33, 

Е-mail: audytoriya@gmail.com
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
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. № 191128.

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 Ірини МАРТИН
На останній сторінці— світлини Наталії ПАВЛИШИН, 
Анастасії СТЕПАНЯК та Ольги МАЦЬКІВ.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри технології маши-
нобудування Інституту інженерної 
механіки та транспорту Національ-
ного університету „Львівська полі-
техніка“ сердечно вітає з 50-річчям 
кандидата технічних наук, доцента

Ігоря Івановича  
ЮРЧИШИНА.

У цей святковий день 
Прийміть наші вітання 

Та найщиріші побажання: 
Здоров’я, щастя та добра, 

Наснаги, успіхів, тепла. 
І повсякденно, повсякчас 
Хай буде все у Вас гаразд!

Нехай у Вашій оселі завжди панує затишок, спокій і ра-
дість, доля повсякчас буде прихильна до Вас і Вашої ро-
дини, а Бог дарує многії та благії літа!

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 
диплом спеціаліста ВК № 29123582 на 
ім’я: Буляк Роман Іванович;
студентський квиток № 11818813 на 
ім’я: Білоус Анастасія Миколаївна;
залікову книжку на ім’я: Волошин Олег 
Русланович.
Дипломи бакалавра БДІ № 005207 та 
магістра МДІ № 005354, який видав 
Державний університет „Львівська 
політехніка“ на ім’я: Раденандрасан 
Херітіан Жан Ів.

ДО УВАГИ 
АБІТУРІЄНТІВ

Вийшов спеціальний ви-
пуск тижневика „Аудиторія“ 
з новими правилами прийому 
до Національного універси-
тету „Львівська політехніка“, 
інформацією про інститути, 
коледжі, напрями підготовки, 
спеціальності, вартість нав-
чання.

Тижневик можна придба-
ти в крамничках видавництва  
(головний, 1, 2, 4, 5, 8, 11 кор-
пуси, студентська бібліотека).

За довідками звертайтеся в 
редакцію тижневика „Аудито-
рія“: м. Львів, вул. С. Бандери, 
12, кімн. 103, тел. 258-21-33.
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