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ЯКІ У ВАС ПЛАНИ НА BOOKFORUM26?
Незважаючи на те, що
Форум видавців або, як
тепер його називають,
BookForum, цьогоріч у
Львові відбуватиметься
вже удвадцять шосте,
опитування студентів
нашого університету
свідчить, що більшість
політехніків ніколи не
чули про нього. І якщо
студентів із інших міст
ще якось можна зрозуміти, то незнання львів’ян
вражає.
Були й ті, хто колись „щось
таке чув“, але не знають,
про що саме йдеться або
уявляють BookForum хіба
місцем, де продають
книжки. І навіть не підозрюють про колосальну
кількість цікавих заходів,
над якими так плідно
працюють організатори.
Однак позитивна тенденція є: левова частка тих,
хто не знав про Форум,
зацікавилася ним після
мого короткого пояснення та захотіли відвідати.
Тішить і те, що мені вдалося відшукати навіть
справжніх фанатів цього
масштабного дійства.
А для тих, хто ще не
вирішив, чи йти на
BookForum26, пропонуємо звернути увагу на
сторінки 14–15.

Ілля Кушлик, студент другого курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Відвідаю вперше“
На Форумі видавців не був ще жодного разу, але цьогоріч сильно ним зацікавився, тож планую відвідати.
Вперше дізнався про подію від друзів, які не раз на ній
були — тепер підемо разом. Знаю, що на Форумі можна
придбати книги дешевше та відвідати багато цікавих заходів.
Анна Вільчинська, студентка третього курсу
Інституту архітектури:

„З Форуму ніколи не йду
з порожніми руками“
Піду обов’язково, бо нині подібних заходів є не так
багато. Я обожнюю ту атмосферу, тих людей, з якими
можна поговорити про літературу, певних книжкових
героїв. Круто, що є можливість поспілкуватися з авторами,
обговорити їхні книги, висловити свої враження і поставити запитання. Мені
цікаво дізнаватися, які книги пропонують видавництва, про які саме видання
дискутують. Купівля книг навіть не обговорюється — з Форуму ніколи не йду з порожніми руками. Для мене друковані видання у сто тисяч разів кращі за цифрові.
Юліана Кузьмяк, студентка першого курсу
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій:

„Пари стоять на заваді“
Про Форум видавців чула багато цікавого, але
конкретних планів не будую, оскільки не впевнена,
що вдасться піти — у розкладі пари до вечора. Якщо
з’явиться можливість — я лише за!

Анна Григорук, студентка третього курсу Інституту економіки і
менеджменту:

„На форум піду обов’язково“
Я дуже хочу відвідати Форум. Конкретних заходів ще не обрала, але планую переглянути програму та відзначити цікаве. Це класно, коли ти поринаєш у компанію, навіть цілий світ, людей, які люблять читати, з якими ти маєш спільні інтереси.
Книжковий форум — це дуже цінне спілкування, можливість дізнатися про книжкові
новинки, на які не завжди звертаєш увагу в книгарні, придбати ексклюзивні, лімітовані
видання. Минулого року мене зачарувала та атмосфера, акумуляція великої кількості книг і творчих людей.
До слова, тоді я придбала книгу того жанру, яким ніколи не цікавилася, і прочитала її за вечір, що подарувало максимум задоволення.
Опитувала й міркувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)
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ГЛАВА ПЦУ БЛАЖЕННІШИЙ ЕПІФАНІЙ ПОБУВАВ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

| Світлина Наталії Павлишин

У Львівській політехніці в межах проєкту „Духовні зустрічі“
Міжнародного інституту освіти, культури і зв’язків з діаспорою
12 вересня побував Митрополит Київський і всієї України
Блаженніший Епіфаній. Спілкування стосувалося теми
„Відроджена церква: нові виклики“.

— Сьогоднішня зустріч
для нас — очікувана та
по-особливому важлива.
Адже впродовж багатьох
років Львівська політехніка дбає не лише про якісну освіту студентів та їхній усебічний розвиток. За

роки навчання молодь має
шанс познайомитися з
особистостями, які впливають на розвиток нашої
держави, а часто й світу.
Політехніки вже не раз
мали нагоду спілкуватися
з українськими духовними

велетами. Нас благословляв Блаженніший
Любомир Гузар, двічі
у нашому університеті
побував Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук, ми мали честь
приймати й колишнього Предстоятеля УПЦ
КП Філарета та багатьох інших, — наголосив, вітаючи гостя,
ректор Львівської політехніки професор Юрій
Бобало. — Переконаний,
що знайомство з Вами,
Ваше Блаженство, для
присутніх тут стане новою
парадигмою у сприйнятті
Української Церкви. Адже
кожен із нас вболіває за

її відродження й усвідомлює значимість надання
Томосу про автокефалію Православної церкви
України. Розуміємо, скільки ще необхідно зробити,
як безмірно багато праці
потрібно докласти, але
віримо: Господь благословить усі Ваші кроки у
служінні на благо українського народу.
Зустріч модерував заступник директора МІОК
Андрій Яців. Він наголосив на важливості історичних подій, свідками
яких ми є. Адже здійснилася мрія поколінь українців — відродилася автокефальна помісна Православна церква України.
Період її відновлення
збігся з етапом кардинальних змін у нашому
суспільстві: обстоювання власної національної
ідентичності та протидія
глобальному руйнуванню
Закінчення на 10 с. m

ПЕРША НАГОРОДА — ПЕРШИЙ КРОК ДО
СУПЕРЛІГИ
У спорткомплексі Львівської політехніки, що на
вул. Самчука, 14, відбувся Відкритий Кубок Лева з
гандболу. Господарі достойно прийняли гостей —
команди „Дніпрянка“ (ХВУФК, Херсон), „Спарта“
(Кривий Ріг) і Львівського училища фізичної культури
(ЛУФК). Нагороду ж здобули дівчата з новоствореної
команди „Львівська політехніка“.
У спортивній історії Політехніки
сторінка з гандболу колись була заповнена перемогами й нагородами
— команда, яку тренував Валентин
Літовцев, грала у вищій лізі. Згодом
слава дещо згасла — політехніки полишили лігу й відтоді брали

участь тільки в чемпіонатах області й інших студентських змаганнях.
Стали випускниками й найкращі
гравці, котрі входили до національної збірної і клубу „Галичанка“, відзначилися за кордоном — Наталія
Савчин, Леся Смолінг, Олена Ко-

сик. Цього навчального року тренери Василь Козар і Віталій Надич
постановили відродити команду,
дати їй місце у вищій лізі знову,
щоби невдовзі вона потрапила до
суперліги.
— Шкода, що сформували
„Львівську політехніку“ (довго думали, як назвати, проректори порадили залишити стару назву) тільки
у вересні. Якби раніше, то добрали
би тих гравців, яких хотіли, — розповідають наставники гандболісток. — Найбільше у нас студентів
2–4 курсів, є троє першокурсниць.
Загалом тепер тренується до 20-ти
Закінчення на 21 с. m
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ПАВЛО МАЙСТРУК — ПРИЗЕР МІЖНАРОДНИХ
УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЗМАГАНЬ
Магістрант кафедри проєктування та експлуатації машин
Інституту інженерної механіки та транспорту Львівської
політехніки Павло Майструк здобув друге призове місце
в міжнародних університетських змаганнях.
Організатором щорічного конкурсу є американська транснаціональна
корпорація Autodesk — постачальник
систем автоматизованого проєктування для машинобудування.
Павло розповів, що не збирався брати участі в конкурсі,
а просто виконував чергове
замовлення, проте викладачі
переконали його відправити
один із варіантів проєкту на
конкурс, бо вважали його
роботу достойною перемоги та технічно досконалою.
Магістрант поділився також труднощами, що
спіткали його на шляху до успіху. За
його словами, проєкт зазнавав корекції щонайменше 8 разів та потребував
чимало часу і підготовки. Це не перша
спроба Павла взяти участь у конкурсі,
однак попередні роботи не були досконалі та не пройшли відбір.
Своїми здобутками Павло завдячує Політехніці та рідному інституту,

оскільки вважає, що все те, що
він нині вміє, — досягнення
викладачів, котрі дали чудові
знання та допомагали студентові з проєктами, а також,
бачачи старанність студента, й із пошуком нових
проєктних замовлень.
Він зокрема відзначив,
що рівня знань, який дають в університеті, цілком вистачає для того,
щоб стати фахівцем
своєї справи та створювати власні проєкти.
Рецепт успіху Павла, за його словами, полягає в наполегливості та старанності.
Магістрант зізнався, що попри всі
труднощі, він щиро закоханий у те, що
робить, і в майбутньому мріє стати викладачем, щоб долучитися до процесу
формування нових спеціалістів європейського рівня в Україні.
Анастасія ЗАДОРОЖНА

ВІДДІЛ ДОКТОРАНТУРИ Й АСПІРАНТУРИ ІНФОРМУЄ
На вересневому засіданні Вченої ради університету та на
засіданнях учених рад у багатьох інститутах Львівської
політехніки розглядали підсумки вступу в аспірантуру.
Як поінформувала завідувачка відділу докторантури й аспірантури Олена
Мукан, від 2016 року, коли змінилися
правила підготовки аспірантів, спостерігаємо позитивну тенденцію — цьогоріч набрали майже стільки ж аспірантів, як 2018-го (111), і більше, ніж
2016-го (74) і 2017-го (97).
Отож, цьогоріч до аспірантури зарахували 106 осіб (із них 3 іноземці): 74
здобувачі навчатимуться за державним
замовленням, 32 — „платники“. Левова частка здобуватиме звання доктора філософії на технічних напрямах (60
аспірантів, із них 46 — на стаціонарі
за державним замовленням), 37 здобувачів (21 із них „на бюджеті“) — на

соціогуманітарних напрямах, 9 (7 „бюджетників“) — на природничих.
При вступі в аспірантуру жоден із
абітурієнтів не склав іспит зі спеціальності на „задовільно“ — лише „добре“
(14,42%) і „відмінно“ (85,58%). Не така
ідеальна картинка з іноземною мовою:
приблизно третина оцінок „задовільно“
(33,33%).
Упродовж 2016–2019 років лише
на п’яти спеціальностях були відсутні
пропозиції навчально-наукових інститутів щодо підготовки педагогічних
кадрів через аспірантуру: історія та
археологія, філософія, математика,
металургія, теплоенергетика.
Тетяна ПАСОВИЧ

Львівська політехніка посіла найвище місце серед
українських університетів
у рейтингу найкращих вишів світу. Вона потрапила у
групу 801–1000. Загалом до
The Times Higher Education
World University Rankings
2020 ввійшло 6 українських
вишів. Це один із найбільших світових рейтингів,
який спирається на основні
завдання університетів —
навчати, досліджувати,
обмінюватися знаннями
та розвивати міжнародне
співробітництво. Всього у
рейтингу 2020 року близько
1400 навчальних закладів із
усього світу.
Локальний осередок Ліги
студентів Асоціації правників України при Львівській політехніці презентував себе в університеті.
Зустріч із усіма зацікавленими відбулася у вівторок,
17 вересня, в Інституті права та психології. Учасники
презентації мали нагоду
ознайомитися з діяльністю
осередку, можливостями
для його членів, а також
приєднатися до команди.
Підтримка найкращих у
вищій освіті та науці — серед основних пріоритетів
МОН, які задекларувала
нова очільниця Ганна Новосад. Перший заступник
міністра Юрій Полюхович
серед своїх пріоритетних
напрямів роботи назвав
створення прогресивної
системи боротьби з плагіатом, єдиної бази, де зібрано інформацію про всіх
науковців, репозитарій наукових текстів, починаючи
від магістерських робіт.
Заступник міністра Єгор
Стадний, який відповідатиме за напрями вищої освіти
та освіти дорослих у МОН,
сказав, що найближчим
часом міністерство працюватиме над тим, щоб вибір
університету та спеціальності для навчання став
справді свідомий. Він також
наголосив, що нагальною є
зміна системи управління та
фінансування вищої освіти.
За матеріалами МОН
та інформагенцій
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ЗА ПОДВІЙНИМИ ДИПЛОМАМИ ВЧАТЬСЯ
НАЙКРАЩІ
Завдяки багаторічній співпраці Інституту геодезії з Вищою
школою м. Нойбранденбург (Німеччина) німецькі та українські
бакалаври щороку беруть участь у практиках за обміном,
магістри навчаються за програмою подвійних дипломів, а вже
цьогоріч наші доктори філософії розпочинають навчатися в
аспірантурі Вищої школи.

13-й рік поспіль тісно
та плідно співпрацюють
факультет прикладних
наук Вищої школи і кафедра вищої геодезії та
астрономії. Тож традиційно щороку в червні наші
бакалаври-геодезисти
вирушають до Німеччини на науково-навчальні
практики, а за два місяці німецькі студенти вже
перебувають у Львівській
політехніці. Тут вони працюють у лабораторіях,
наукових установах, на
електростанції, в астрономічній обсерваторії, на
еталонному геодезичному обладнанні.
Науковці та студенти-геодезисти Політехніки активно долучаються
до участі у міжнародних
конференціях, що відбуваються у Німеччині.
— Наші студенти там
проявляють себе на доволі високому рівні. Ми
досліджуємо актуальну
проблематику, на цій основі готуємо статті, публікуємо їх у німецьких та

українських фахових журналах. Наші студенти зазвичай виборюють доволі
високі місця, наприклад,
цьогоріч один учасник
здобув перемогу, другий — третє місце. Вони
змагалися зі студентами
з-понад 10-ти країн світу.
Серед їхніх конкурентів
були бразильці, болгари,
сирійці, іспанці та, звісно, німці, — розповідає
заступник директора ІГДГ
з міжнародної наукової
співпраці Ігор Тревого.
У німецькому виші також активно стажуються
аспіранти. І після завершення успішно захищають свої дисертації. Докторант Олег Іванчук після
плідного стажування захистив докторську, а диплом отримав на останньому засіданні Вченої
ради університету.
Німецькі науковці також виявляють зацікавлення до наших наукових
заходів і щороку приїжджають до Львівської політехніки на конференції.

Особливу увагу вони
приділяють участі у
найбільшій щорічній
геологічній конференції „Геофорум“.
Щ о р о ку
п’ятеро-шестеро
найкращих магістрів-другокурсників вирушають до
Німеччини на навчання за програмою
подвійних дипломів.
Зазвичай навчання
побудоване так, що
вони пів року слухають
лекції, мають практичні заняття, лабораторні,
а наступного семестру
здійснюють дослідження
на геодезичних підприємствах. Після завершення річного навчання
наші студенти повертаються до Львівської політехніки і тут у присутності комісії українських та
німецьких професорів, а
також проректора з науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв›язків
Львівської політехніки
Олега Матвійківа захищають свої дипломні дослідження — окремо для
підтвердження німецького диплома, окремо —
для українського.
Серед цьогорічних
випускників, які 24 липня захистити подвійні
дипломи, — Ірина Габ
левич, яка навчалася за
спеціальністю „коcмічний
моніторинг Землі“. Дівчина розповідає, яким було
її навчання у німецькому
виші:

— Усі дисципліни, які
ми слухали, були на вибір. Однак закономірно,
що обираєш близькі до
свого фаху. Всі матеріали
викладачі виставляють у
віртуальне навчальне середовище. А ще всі предмети, навіть економічного
чи комп’ютерного спрямування, які ми слухали,
мають дотичність до гео
дезії. На тиждень у розкладі було 10–15 пар. Дуже
багато практичних, лабораторних. Також робили
вимірювання у печерах,
шахтах. До кожного нашого студента було залучено
німецького, який супроводжував і консультував.
Особливість навчання
у Вищій школі м. Нойбранденбург у тому, що
магістерські роботи там
готують на виробництві,
а не в університеті. Для
цього студентів на пів
року скеровують до науково-дослідних закладів і
виробничих установ.
— Наші студенти готують дипломні дослідження надзвичайно високого
рівня. Деякі представляють на конкурс молодих
науковців у Німеччині. І
здебільшого ці праці охоче публікують у німецьких
фахових журналах, — наголошує Ігор Севірович.
І нічого дивного у таких здобутках немає,
адже до Німеччини їдуть
вчитися найкращі — хто
має високе місце в рейтингу, знає англійську
мову на рівні не нижчому,
ніж В2, а німецьку — А2
або В1.
Тож із початком нового навчального року до
Німеччини знову поїхали
вчитися найкращі геодезисти магістратури Львівської політехніки.
Ірина МАРТИН
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ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ МАЮТЬ
ЗНАТИ ВСІ
Серед чотирьох переможців програми Еразмус+ напряму
Жана Моне Модуль — проєкт кафедри автоматизованих
систем управління — „Захист персональних даних у
Європейському Союзі“. Його впродовж найближчих трьох
років утілюватимуть доцентки Анастасія Дорошенко та
Квітослава Обельовська, а також асистентка Ольга Федевич.
Про суть проєкту, який, до слова, виграв із першого разу,
і те, як саме його впроваджуватимуть, розповідає його
координаторка Анастасія Дорошенко.
Що стало причиною
створення саме такого
проєкту? Річ у тім, що
півтора року тому, а саме
25 травня 2018-го, у Євросоюзі набув чинності
стандарт GDPR — Загальний регламент захисту персональних даних.
Він полягає у тому, що
всі компанії та організації, що мають доступ
до персональних даних
будь-якого користувача,
несуть певну відповідальність за їхнє розповсюдження. У цьому стандарті прописано всі засади цієї відповідальності.
За недотримання правил
є певні санкції. Це може
бути штраф у розмірі 20
млн євро або 4% річного
оберту.
Особливість у тому,
що дія цього регламенту
поширюється не лише
на європейські країни, а
й будь-яку організацію,
що працює з даними
європейських користувачів. Багато наших студентів розробляють різні
додатки, зокрема в аутсорсингових компаніях
пишуть певні програми й
опрацьовують дані, тому
кожен, хто зробив якийсь
додаток, підлягає під дію
цього стандарту, попри
те, що часто, на жаль, про
такі нові стандарти ще й
не знає. Незважаючи на
це, його можуть оштрафувати.

У стандарті GDPR
суворо прописано, як
використовувати персональні дані. Тому ми
вирішили впровадити дві
нові навчальні дисципліни, які викладатимуть для
бакалаврів і магістрів.
Бакалаври слухатимуть лекції „Стандарти
захисту персональних
даних в ЄС: імплементація в Україні“. Їх почнуть читати у другому
семестрі цього навчаль-

ного року. Ці лекції розрахували на три семес
три.
Магістрам викладатимемо „Захист персональних даних в задачах Big Data (обробки
великих даних)“. Ця
дисципліна розрахована
на семестр 2021 року.
Але не обмежуватимемось лише тими
дисциплінами. Також
організовуватимемо багато різних подій, при-

свячених цій тематиці,
зокрема щорічний День
захисту персональних
даних. Це буде велика
подія у головному корпусі. Прибудуть ІТ-фахівці з
різних фірм, запросимо
іноземних гостей.
Також зробимо Літню школу у Славську.
Протягом тижня студенти на цікавих прикладах
розглядатимуть особливості захисту персональних даних і вчитимуться
практично втілювати набуті знання.
До співпраці залучатимемо практиків,
обізнаних в ІТ-праві.
На багатьох фірмах є
такі фахівці. Вони ділитимуться зі студентами не
лише знаннями, а й — що
важливо! — практичним
досвідом.
Ми відкриті для всіх і
готові читати ці дисцип
ліни студентам. Тож запрошуємо зголошуватися тих, хто навчається на
різних спеціальностях у
різних інститутах. Охоче читатимемо і зацікавленим співробітникам.
Треба таку важливу інформацію поширювати серед причетних до
створення продукту, що
потребує захисту.
Для вчителів середніх шкіл організуємо
воркшоп. Їм також важливо дізнаватися більше
про захист персональних
даних і поширювати ці
знання учням.
Що допомогло з першого разу виграти проєкт? Очевидно, зважили
на те, що тема цікава, актуальна, на часі.
Дві монографії українською й англійською
мовами. Ними завершимо втілення програми.
Ірина МАРТИН
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„РЕІНКАРНАЦІЯ“ КІЛОГРАМА

| Світлини Анастасії Степаняк

Від 10 до 12 вересня у Львівській політехніці тривала
Міжнародна конференція метрологів МКМ’2019 (XХІІІ
Міжнародний семінар метрологів МСМ’2019), присвячена
сторіччю кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології.
Директор Інституту технологічних процесів та сенсорних
технологій Технічного університету міста Ільменау (Німеччина)
Томас Фрьоліх представив присутнім доповідь на тему „Вага
Планка — калібрування еталонів маси, використовуючи нове
означення“.

Усе почалося
5 тисячоліть
тому
Історія ваг є дуже давня. Першими з’явилися
рівноплечові терези понад 5 тисяч років тому в
Єгипті. Вже за тисячоліття у Китаї користувалися
приладом із рухомими
ваговими елементами. Потім були ваги, що
працюють за принципом компенсації електромагнітної сили, 1950
року їх винайшов німець
Теодор Гаст, а 1975-го
— англієць Браян Кіббл.
За десять років, завдяки
ще одному німцеві, Гердові Єгерю, з’явилися
ваги, що функціонують
на базі інтерферометрів
(ІО-ваги). (Треба зазначити, що професор Єгер
є почесним професором
нашого університету, і
саме він започаткував
багатолітнє партнерство між Львівською по-

літехнікою й Технічним
університетом Ільменау.
Завдяки його сприянню
на кафедрі ІВТ з’явилася
лабораторія прецизійної
вимірювальної техніки у
нанотехнологіях). На сучасному етапі людство
послуговується електронними вагами. Окрім цього, дедалі поширенішими стають гравіметричні
вимірювальні системи.
За цими методами працюють контрольні ваги у
фармацевтичних наповненнях, відбувається зважування вантажівок під
час руху, працюють ваги
стрічкових конвеєрів для
транспортування гравію.

Що варто знати
про кілограм
Кілограм (кг) є одиницею СІ для вимірювання
маси, його визначають
за допомогою фіксованої числової величини —
фундаментальної фізичної сталої Планка.

Старе визначення кілограма є набагато зрозуміліше. Відповідно до
нього, кілограм дорівнював масі міжнародного прототипу кілограма
(МПК) — платиновоіридієвої циліндричної
гирі, заввишки і діаметром 39 міліметрів. Її
зберігають під скляним
куполом у сейфі Міжнародного бюро мір і ваги
— міжурядової організації, ухваленої Паризькою
метричною конвенцією
(Севр, передмістя Парижа, Франція). МПК точно
визначає масу одного кілограма — похибка вимірювання дорівнює нулю.
Також з нього створено
копії — національні прототипи кілограма (НПК).
Як і МПК, вони виготовлені із платиново-іридієвого сплаву, щоправда
мають похибку вимірювання у 5 мкг. Існують
й прототипи кілограма,
виготовлені з нержавіючої сталі, але їхня похиб-

ка вимірювання сягає вже
15 мкг, причина — ефекти
виштовхування.

Нове
визначення:
чому і навіщо
Міжнародний прототип кілограма чотири
рази використовували
для верифікації прототипів-копій. За понад 100
років їхні маси змінилися
щодо головного еталона у
діапазоні ± 50 мкг. Окрім
цього, МПК можуть знищити чи загубити, його
неможливо регулярно
використовувати, він є
лише у ВІРМ. Щобільше,
цілком ймовірно, що його
величина вже змінилася,
оскільки його немає з чим
порівнювати.
Від листопада 2018
року маса й усі інші базові одиниці СІ визначаються за допомогою фундаментальних сталих, що
відіграють важливу роль
у фізиці. Реалізувати новий еталон маси тепер
можливо за допомогою
установки під назвою Ватові ваги або ваги Кіббла.
Станом на початок ХХІ
століття цей прилад забезпечує найвищу точність вимірювання маси.
Його назва походить від
одиниці вимірювання потужності вата, оскільки
вимірювана маса пропорційна до потужності
електричного струму, що
компенсує вагу тіла. Нове
визначення кілограма
дозволить кожній країні у
будь-який час відтворювати еталонну установку
самостійно, не звіряючи з
головним еталоном.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
(дякую за допомогу
у створенні матеріалу
доцентові кафедри ІВТ
Оресту Кочанові)
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ОКСАНА ГОГОЛЮК: „НА КАФЕДРІ Я ВИРОСЛА
ЯК ПЕДАГОГ І НАУКОВЕЦЬ“

Нова очільниця кафедри — випускниця Франкового університету. Одразу
ж після його завершення
почала працювати інженером кафедри теоретичної та загальної електротехніки в Політехніці. Тут
закінчила аспірантуру й
докторантуру, захистила
кандидатську й докторську дисертації. В інституті її добре знають як
активну науковицю, тому
коли постала потреба
обирати завідувача кафедри, підтримали кандидатуру саме Оксани
Гоголюк.
— Мені Політехніка близька ще з дитячих
років, — каже моя співрозмовниця. — Батьки,
політехніки, не раз водили мене до неї, тому з
дитинства пам’ятаю архітектуру й актову залу в
головному корпусі, музей
історії Львівської політехніки. Саме від батьків маю
зацікавлення до точних
наук, що визначило мій
вибір фаху.
На кафедрі я виросла
як педагог і науковець,
тому почуваюся впевнено:
відчуваю підтримку й розуміння. Своїми порадами
дуже допомагає колишній
багаторічний завідувач
кафедри професор Петро
Стахів, за що йому вдячна.
Спільно з колективом буду
вдосконалюватися й адаптовуватися до сучасного
інформаційного розмаїття. Оскільки працюємо
переважно зі студентами
технічних і нетехнічних
спеціальностей перших
двох курсів, то маємо
впродовж цього часу по-

| Світлина Катерини Гречин

Нещодавно кафедру теоретичної та загальної електротехніки
Інституту енергетики та систем керування очолила доцентка
Оксана Гоголюк.

давати матеріал так, щоб
вони захотіли вивчати
електротехніку самостійно. Вміли застосувати
здобуті знання на практиці, цікавилися науковими
досягненнями та бачили
університет, сповнений
життя, динаміки, знали,
що фах, який здобудуть
тут, — престижний і перспективний.

Щ

о чекає колектив
кафедри найближчим часом?
— Нині освіта України активно інтегрується
з освітою європейською,
тож і ми працюватимемо в
цьому напрямі. Готуватимемо студентів до різних
олімпіад, залучатимемо
старшокурсників різних
спеціальностей до наукової творчості, міжнародних наукових конференцій, пропонуватимемо
участь у ґрантах, науковій
діяльності кафедри. Зосередимося й на розвитку
наукових досліджень у
напрямі вдосконалення
сучасних електротехнічних систем, зокрема у
розробленні засобів для
аналізу та проєктування

складних електричних та
неелектричних систем,
ефективних підходів і методів обробки сигналів;
застосуванні теорії електричних мереж, електромагнітного поля й оброб
ленні сигналів до задач
широкого профілю тощо.
Популяризуватимемо в
університеті фундаментальну електротехніку.
Створюватимемо нові
навчальні дисципліни та
розширюватимемо царину викладання англійською мовою. На жаль,
науковий поступ часто не
зважає на фундаментальні засади готування кваліфікованих фахівців у галузі електротехніки, тому
й час на викладання теоретичної електротехніки
впродовж останніх років
зменшується. Хотілося б
ввести цю дисципліну, як
світоглядну, у навчальні
плани всіх спеціальностей
інженерного спрямування. Плануємо також розширювати та поглиблювати міжнародну співпрацю.
Маємо ще чимало планів
освітнього та наукового
характерів, про які говоритимемо пізніше.

П

очаток навчального
року, зазвичай, багатий на різні конференції. А як у Вас?
— Нині ми активно
готуємося до ювілейної
ХХ Міжнародної конференції з обчислювальних
проблем електротехніки, яку організовуємо
спільно з нашими закордонними колегами (вона
відбулася 15–18 вересня у Славську і Львів-

ській політехніці. — К.Г.).
Розробляємо пропозиції на
дальшу співпрацю з науковцями зарубіжних закладів, із якими маємо угоди.
Кафедра випускає
англомовний журнал
„Computational Problems
of Electrical Engineering“,
тож маємо зробити все,
щоб його рівень дозволив
отримати індексування
матеріалів SCOPUS. А це
доволі великий пласт роботи. Тож зосередимося
на навчальному процесі і
журналі, бо це важливі показники освітньої та наукової діяльності кафедри.

К

афедра, яку очолюєте, не випускова…
— Так, тому хочемо,
щоб наша кафедра стала випусковою. Маємо
намір ввести нові дисципліни, що стосуються використання інформатики
в енергетиці. Оскільки в
інституті розвиватимуть
програму енергетики сталого розвитку, то хотіли б
отримати цикл дисциплін,
характерних для випускової кафедри. Фактично, ми
цю роботу вже розпочали:
нині затверджують нові
спеціальності, формують
навчальні плани. Гадаю,
наші пропозиції теж врахують. Конкретної дати
отримання цього статусу в
нас нема. Підбираємо наразі дисципліни. Перший
крок на цьому шляху —
розроблення навчальних
програм та дидактичних
матеріалів до лекційних
й лабораторних занять,
далі потрібно забезпечити студентів методичною
літературою, а потім мали
б сертифікувати ці спеціальності. Це процес доволі тривалий.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН

ч. 27 [3067]
19 — 25 вересня 2019

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ
Після звільнення Львова від німецької окупації — 1944 рік — в історії
Політехніки розпочався радянський
період. Важливим напрямом діяльності інституту, за задумом тодішньої
влади, мала стати науково-дослідна
робота. Для цього створили окремий підрозділ — Науково-дослідний
сектор. Серед його завдань було
планування науково-дослідних робіт
інституту та здійснення контролю за
їх виконанням. Штат працівників на
засадах госпрозрахунку виконував
для підприємств і організацій дослідно-проєктні роботи та брав участь у
впровадженні отриманих результатів у виробництво. До цієї діяльності
залучали й професорсько-викладацький склад.
Вагомою перешкодою на шляху до розбудови науково-дослідної
діяльності був брак кадрів та недостатнє фінансування і матеріально-технічне забезпечення. Внаслідок масового виїзду в 1944–1945
роках до Польщі працівників інституту, викладацький і навчально-допоміжний склад змінився на 90%.
Упродовж 1945 року штат укомплектували фахівцями зі східних областей Союзу. Це дозволило значно
розширити розмах науково-дослідної діяльності інституту. Обсяг робіт
досягав таких розмірів, що штатні
співробітники не встигали виконувати госпдоговірні замовлення підприємств і організацій. Хоча участь
професорсько-викладацького складу в науково-дослідній діяльності
закладу постійно зростала (1946
— 30%, 1947 — 55,7%, 1948 — 60%,
1949 — 61,5%, 1950 — 71,5%), її розвитку заважало незначне залучення
більшості кафедр і наукових працівників до розроблення комплексних
тем; невисокий науковий потенціал
деяких кафедр, низькі показники
підготовки наукових кадрів у докторантурі й аспірантурі.
У незадовільному стані була матеріально-технічна база інституту.
Більшість лабораторій повністю чи
частково знищила війна: бракувало
вимірювальних приладів, інструментів, реактивів та машин. Інститут не
мав навіть доступу до міської електромережі, а сили й напруги електричного струму, який отримував із

власної електростанції, було недостатньо для виконання науково-дослідних робіт. Існували проблеми з
недостатнім і несвоєчасним фінансуванням науково-дослідної роботи.
Тоді воно відбувалося з трьох джерел: державного бюджету, асигнувань на капітальне будівництво і
трофейного обладнання, а також з
економії коштів, що надходили з виконання госпрозрахункових робіт.
До середини 1950-х років у Львівській політехніці сформувалися й
успішно розвивалися декілька дослідницьких напрямів: електровимірювальні й лічильно-розв’язувальні
прилади; автоматизація і контроль
виробничих процесів у машинобудуванні; автоматизація буріння нафтових свердловин; геологія і розвідка
нафтогазових родовищ; технологія органічного синтезу; будівельні
конструкції. У цих ділянках співробітникам інституту вдалося досягти вагомих результатів, які мали не
лише наукове, а й практичне значення. Так колектив працівників радіотехнічного факультету під керівництвом проф. К. Карандєєва розробив
і впровадив у виробництво електровимірювальні прилади, зокрема пристрої для контролю доменних печей.
Діяльність кафедри технології машинобудування (завідувач — проф.
А. Рабинович) стосувалася автоматизації виробничих процесів у
машинобудуванні, процесів збірки,
контролю лінійних розмірів і термообробки, розробки теорії завантажувальних бункерних обладнань.

СТУДІЇ

9

На кафедрах геолого-розвідувального факультету (декан —
член-кор. АН УРСР В. Порфир'єв)
вивчали проблеми походження
карпатської нафти та формування
у регіоні промислових покладів бітумів. На гірничо-промисловому
факультеті розробили нові методи
кріплення глибоких нафтових і газових свердловин (доц. Т. Єременко). Проблемами автоматизації
буріння займалася кафедра електричних машин (проф. Т. Губенко).
Кафедра технології нафти й газу
вдосконалила технологію виробництва церезину і переробки бітумів
(проф. С. Попов) та впровадила новий спосіб виробництва ацетилену
з метану (доц. Б. Гриненко). На кафедрі загальної хімії під керівництвом лауреата Сталінської премії
проф. Я. Беркмана провадили науково-дослідні роботи зі синтезу
штучних дубителів, стійких барвників і високомолекулярних сполук.
Кафедра будівельного виробництва розробила і впровадила в
масове будівництво нові типи полегшених залізобетонних конструкцій (доц. Ю. Лозовий). Дві кафедри
— технології силікатів та автомагістралей і доріг — провели значні
роботи у боротьбі з фільтрацією
води через стінки каналів зрошувальних систем (доценти В. Тихонов і Т. Шуберт). На кафедрі фізики
(доц. О. Андрієвський) вивчили низку аспектів комплексної проблеми
електричних й оптичних властивостей напівпровідників залежно від їх
структури.
Упродовж 1946–1953 років колектив працівників експериментальної лабораторії Науково-дослідного сектора розробив декілька
унікальних електровимірювальних
приладів: під керівництвом проф. О.
Харкевича — генератор ультразвукових частот з імпульсною модуляцією, двофазні генератори звукових
і ультразвукових частот для компенсаційних вимірювань зсуву фаз; під
керівництвом проф. К. Карандєєва
— генератор й аналізатор інфразвукових частот, автоматичний характерограф для зняття й запису характеристик спрямованості та ін.
Ростислав МЕЛЬНИК,
старший викладач кафедри
історії, музеєзнавства
і культурної спадщини
Інституту гуманітарних
і соціальних наук
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СУСПІЛЬСТВО

ГЛАВА ПЦУ БЛАЖЕННІШИЙ ЕПІФАНІЙ ПОБУВАВ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ
традиційних цінностей,
яке нині полонило світ.
Тож серйозні виклики є
не лише перед народом
загалом, а й перед кожним із нас зокрема.
Привітав гостя Політехніки й очільник Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський,
підкресливши, що неважливо, хто до якої конфесії
належить, а головне —
спільна боротьба за українські інтереси.
— Ми всі — молодь та
старше покоління — творимо історію та маємо
чим пишатися. Незалежно
від конфесій, тримаємося
разом, бо Церква завжди
об’єднує та згуртовує.
Тому закликаю пам’ятати
про нашу державу і працювати пліч-о-пліч над її
світлим майбутнім, — наголосив Маркіян Мальський.
Звертаючись до присутніх, Блаженніший Епіфаній підкреслив:
— У своїй щоденній
праці кожен із нас має докладати зусилля, щоб виховувати силу волі та стійкість характеру. Не забуваймо, що реалізовуючи
свої прагнення, на перше
місце мусимо поставити
моральні християнські
цінності — добро, любов,
чесність, відповідальність
і справедливість. Саме
на цих засадах мають
базуватися стосунки між
людьми, зокрема у колективах. Переконаний, що
ваш університет матиме
славне майбутнє і звідси
виходитимуть потужні фахівці, які працюватимуть
на благо нашого народу.
Зустріч відбувалася у
форматі діалогу. Тож кожен охочий міг запитувати те, що цікавило.

| Світлина Наталії Павлишин

m Закінчення. Початок на 3 с.

Серед запитань, звичайно, було про реальність об’єднання УГКЦ та
ПЦУ.
— Ми рухаємося в
одному напрямку — всі
хочемо бачити нашу
державу успішною і незалежною. Наша Церква
стоїть на патріотичних
засадах, як і УГКЦ. Ми не
раз зустрічалися з Архиєпископом Святославом
і обговорювали майбутню співпрацю. Тож нині
шукатимемо те, що нас
єднає. Маємо намір створити дорожню карту для
нашої співпраці, — зазначив глава ПЦУ.
Кажучи про виклики,
які постали перед Православною церквою України
в умовах гібридної війни,
Митрополит Епіфаній зазначив, що мусимо бути
пильними всі. Адже північний сусід не дрімає
та намагається сіяти
розбрат між українцями,
зокрема й у духовності. Увесь ресурс ворога
спрямовано на те, щоб
автокефалію ПЦУ не визнали. Та „на нашому боці
— правда і з нами — Бог.
Тож потрібно не опускати
руки, а боротися і спільними зусиллями обстоювати справедливість“, —
сказав очільник ПЦУ.

Серед запитань було
також одне, що стосувалося вражень від нещодавньої події — зустрічі
Блаженнішого Епіфанія з
моряками, які минулого
тижня повернулися з російського полону.
— Я відчув силу їхньої
твердої та непохитної
віри, яка допомогла їм
вистояти у полоні. Жоден із них не зламався
духовно. Патріотизм цієї
молоді надихає. Адже поневоливши українських
моряків тілом, не зламали їхнього духу. Наші
хлопці готові боротися до
кінця за територіальну цілісність України. Я відчув:
кожен із них — новітній
герой, — поділився враженнями високий гість.
Зважаючи на те, що
серед присутніх на зустрічі було чимало студентів, цікавили спогади
Блаженнішого Епіфанія
про його роки навчання
та улюблених чи неулюб
лених учителів.
— У житті кожного
школяра чи студента трапляються різні викладачі. Досі пам’ятаю сувору
шкільну вчительку з хімії.
Отримати з її предмету найвищу оцінку було
майже нереально, хоча
мені досить легко да-

валася хімія. Я запам’ятовував усе на уроках і
вважав, що виконувати
домашнє завдання вже
не потрібно. Та зауваживши це, вчителька наголосила, що учні мають
вчитися й самостійно, а
не лише під час занять.
Таких викладачів ми теж
маємо поважати, адже
вони прагнуть, щоб ми
досягали більшого. Кожного з нас Господь обдарував талантами, але ми
не завжди їх розвиваємо,
хоча, доклавши трохи зусиль, можемо вдосконалюватися і стати успішними в цьому, — наголосив глава ПЦУ.
Упродовж зустрічі
лунали церковні пісні та
молитви у виконанні Народного чоловічого хору
„Орфей“ Народного дому
„Просвіта“ Львівської
політехніки. Хористи заспівали чотири твори
— „Отче наш“, „Блажен
Муж“, „Через поле широкеє“, „Боже великий
єдиний“ та подячні „Многая літа“ для поважного
гостя.
— За вас уболівають
люди, бо розуміють колосальні виклики, які перед нами. Та ми розцінюємо прихід Православної
церкви України у наше
життя як велику історичну подію, що засвідчує
духовну незалежність
нашої Церкви. Сьогодні
ми всі почули прекрасні
настанови, про які інколи
забуваємо. Це — вірити,
любити, служити і бути
відповідальними. Все це
є основним у нашому духовному житті, — наголосила, дякуючи за чудову
зустріч Блаженнішому
Епіфанію, директорка
МІОКу Ірина Ключковська.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 27 [3067]
19 — 25 вересня 2019
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ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ ОБИРАЮТЬ ЛЬВІВСЬКУ
ПОЛІТЕХНІКУ
Навчання за кордоном завжди було популярне.
Українці часто обирають знані освітні заклади Європи
й Америки, а чимало вступників-іноземців, навпаки,
хочуть стати студентами українських вишів.
Вступна кампанія для іноземних
студентів у Львівській політехніці
триває від 20 серпня до 1 листопада. Сьогодні вже є 28 закордонних
вступників на бакалаврат, серед них
6 — до Інституту архітектури, 1 —
Інституту прикладної математики та
фундаментальних наук, 1 — Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, 1 — Інституту комп’ютерних та
інформаційних технологій, 6 — Інституту економіки та менеджменту,
1 — Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, 1 — Інституту хімії та хімічних
технологій, 3 — Інституту будівництва та інженерії довкілля, 5 — Інституту інженерної механіки та транспорту, 3 — Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій.
На магістратуру вступили 27
іноземців. Серед них 5 — до Інституту архітектури, 10 — Інституту
будівництва та інженерії довкілля,
1 — Інституту гуманітарних та соціальних наук, 1 — Інституту сталого
розвитку ім. В. Чорновола, 3 — Інституту прикладної математики та
фундаментальних наук, 4 — Інституту хімії та хімічних технологій, 1 —
Інституту економіки і менеджменту,
1 — Інституту інженерної механіки
та транспорту, 1 — Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки.
Вступники-іноземці діляться на
дві категорії: ті, хто відвідував мовні курси Львівської політехніки й по
успішному завершенню автоматично зараховані на перший курс; та ті,
хто заповнював анкету, отримав запрошення на навчання та відкриту
візу.
Поспілкувавшись зі студентами
з інших країн, розпитала, чому вони
обрали для вступу саме цей університет.
жосіан Ішімве, Руанда
Джосіан Ішімве навчається на
першому курсі в Інституті архітектури на спеціальності „дизайн“. Дівчи-
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на родом з далекої Руанди, після
школи приїхала
до України й 9 місяців відвідувала
курси вивчення
української мови
при Львівській
політехніці.
„В
Україні
дуже добре, тут
хороші університети. Я хочу стати
дизайнером, це моя мрія з дитинства. Але моя країна дуже маленька,
місто, у якому я жила, — теж. Ані факультету, ані кафедри дизайну ніде
немає, є лише архітектура. Тому ми
з батьками шукали в інтернеті різні
освітні заклади за кордоном і натрапили на Львівську політехніку, яка
входить до найкращих університетів
Європи. Тепер я вступила. До Києва
чи інших міст України я не хотіла“.
Джосіан розповіла, що в Руанді люди зі сіл дедалі більше переїжджають у міста і турбуються про
освіту. Її батьки залишилися в Руанді, але теж допомагають їй здобути
освіту.
„Мої мама і тато не мають жодної освіти. У свій час вони не мали
грошей на це, а їхні батьки не хотіли,
щоб вони вчилися. Але тато й мама
розуміють, наскільки важливим є
добре навчання для дітей і мріють
про найкраще майбутнє для нас“.
Родина Ішімве немала: батько,
мати, шість доньок та три сини.
Старша сестра Джосіан уже заміжня й виховує власну дитину. Ще
одній 19 років і вона їде вчитися до
Канади, бо хоче стати дантистом.
Вісімнадцятирічні двійнята наразі
ще в школі: один з них мріє бути лікарем, інша — програмістом. Куди
вступатимуть, ще не визначили. Щоправда у молодших більше часу для
роздумів.
Сама Джосіан навчанням уже
задоволена. Каже, що в перші дні в
університеті добре порозумілася з

викладачами, хоча говорити українською їй ще трохи важко.
Дівчина живе у гуртожитку й наразі сама. Хвилюється, кого ж підселять до неї. Джосіан навіть встигла
знайти собі подругу. Каже, що та до
неї дуже добра, завжди підтримує й
має чуйне серце.
Де дівчина буде після навчання
— невідомо.
„Я хочу стати найкращим дизай
нером і в Руанді, і в Україні. Маю
зробити це своїми силами. Ймовірно, що повернуся у свою країну
після навчання. Хоча, якщо мені дозволять бути в Україні й продовжать
візу, можна було б залишитись і тут.
Тож час покаже“.
жафарлі Сабухі Джабраїл
Огли, Азербайджан
Хлопець приїхав зі столиці
Азербайджану —
Баку. Каже, до
нової країни переїжджати не боявся. Нині навчається в Інституті
сталого розвитку
ім. В. Чорновола
на спеціальності
„туризм“.
„Мені подобається туризм, хоча
вдома він не дуже добре розвинений. Тому я вирішив, що вчитимусь
в іншій країні. Тут живе мій близький друг. Він і порадив вступати до
Львівської політехніки. Трохи погуглив про цей університет, і ось я тут“.
Минулого року закінчив підготовчий курс, де вивчив українську
мову. Зізнається, що писати йому ще
важко, але він усе розуміє й чудово
володіє розмовною українською.
Батьки хлопця підтримали його
вибір навчатися в Україні.
„Мій батько служив у армії в Івано-Франківську. Тому коли я сказав,
що хочу вступати сюди, він лише
зрадів. Мама теж підтримала“.
Джафарлі Сабухі Джабраїл Огли
ще не вирішив, чи у майбутньому
повернеться до Азербайджану, чи
залишиться в Україні.
„Насамперед хочу добре вчитися. А конкретних цілей перед собою
ще не ставлю“.
Ольга МАЦЬКІВ
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Чули історію про арабського принца, який приїхав
до Львова навчатись на медика і купив автобус, щоб
його одногрупники, які не мали 3 копійки на проїзд
у міському транспорті, могли їздити з гуртожитку
на навчання? Це байка. Хочете довідатися правдиві
історії про перших-студентів-іноземців у Львові?
Читайте далі. Згадує багатолітній директор Науковотехнічної бібліотеки Львівської політехніки Олександр
Шишка, автор багатьох праць з історії Львова.

ПЕРШІ ІНОЗЕМЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ
Почалося
із хіміків

Керіма Касема — діяча антиамериканського настрою, який
Перші студенти- підтримував контакти
іноземці прибули до з Радянським Союзом,
Львова на початку усунули від влади. Се1960-х, під час „хру- ред студентів-іранців
щовської відлиги“. нафтового факультету
Вони навчалися в ме- двох різних політичних
дінституті. Ходили орієнтацій розпочалирізні легенди, що це ся сутички. Через це
були діти дуже багатих частина їх виїхала зі
батьків.
Львова, близько десяДо Політехніки пер- ти залишилося.
ші кількадесят стуНа інших факульдентів з-за кордону тетах іноземців праквступили 1962/63 на- тично не було. Але
вчального року — на вже невдовзі прибула
нафтовий факультет чимала група студен(тепер це Івано-Фран- тів-в’єтнамців. Під
ківський університет час „хрущовської“
нафти і газу), який тоді акції „Електрифікація
базувався у Львові, в плюс хімізація госпонинішньому 10 кор- дарства“ якраз збудупусі. Тут стояла навіть вали новий хімічний
нафтова вишка, яка корпус, там розташумоделювала бурильну валася зокрема каустановку. В основно- федра органічної хіму це були вихідці з мії, на якій навчалися
Іраку — країни, бага- і в’єтнамські студенти.
тої на нафту, відповід- Більшість із них були
но там були потрібні дівчата. Тоді все йшло
нафтові спеціалісти. під маркою комсомоДесь тоді там відбув- лу. Тож там теж було
ся переворот (8–10 створено групу актилютого 1963 року — вістів. Очолювала її
військовий перево- студентка Лілія Маковрот в Іраку, внаслідок ська, яка зуміла дуже
якого було повалено добре організувати.
режим генерала АбЗа кілька днів на
дель Керіма Касема; радіофакультет приїдо влади прийшла ко- хало семеро студентів
аліція націоналістів і із Гвінеї (керівником
правого крила партії був Камара Сені). ПіБаас. — Т.П.). Абдель зніше до них приєдна-

лися ще Треоре Амаду
з Малі і Монет Кату з
Берега Слонової Кості. Вони створили
таку невеличку групу
африканських студентів, дуже дружну між
собою (їх об’єднувала французька мова,
тільки Монет Кату вивчав англійську).
Були представники
деяких інших країн,
зокрема соціалістичного табору, наприклад, декілька студентів із Угорщини.

Окремий
деканат
Із розширенням
контингенту таких студентів перед ректоратом і деканатами факультетів постало питання, що треба якось
організувати роботу
з іноземцями. Адже
виникали і побутові
питання (в тих же гуртожитках), і навчальні.
Проблема була через
незнання мови, тому
що студенти-іноземці
приїздили до Львова
з Москви, де вивчали
російську. Української
вони, природно, не
розуміли, відтак на Західній Україні іноземці
стикалися з певними
мовними труднощами.
Навчання здебільшого
було російською, але,

наприклад, на радіо
факультеті тодішній
декан Євген Федорович Замора відмовлявся читати лекції
(зокрема, „Радіотехнічні передавачі“)
для великих потоків
(100 — 150 студентів)
російською. І слушно: відсоток місцевих
студентів був значний,
так їх було б скривджено. Натомість він
виділив у окрему групу оцих африканських
студентів і за рахунок
власного часу читав
для них лекції російською.
Ми всі теж тоді організовували заняття
українською мовою.
Відповідно поява іноземців внесла певний
дискомфорт і в нашу
роботу. Не тільки з
ідеологічних причин, а
й із чисто практичних:
якщо я написав методичку з лабораторної
роботи українською
мовою, то для іноземців її вже треба було
перекладати.
Відповідно 1962
року створили деканат іноземних студентів (його очолив Євген
Мартинович Тирман,
доцент кафедри нафтового факультету).
При ньому також існувала Рада з навчання
іноземних студентів.
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Євген Мартинович
працював у середовищі, пов’язаному з
навчанням іноземних
студентів, практично
до незалежності України.
Крім цього, допомогу в побутових і
суспільних питаннях
іноземцям надавав
і партійний комітет
університету (тоді інституту). До нас прикріплено Василя Марковича Токара, пізніше
секретаря парткому, а
тоді він був асистентом без жодних звань
і високих регалій. Ще
допомогу надавав
працівник кафедри філософії Вальтер Іванович Харченко, пізніше
він став проректором
із роботи з іноземними студентами, коли
така посада з’явилася. У нього не було тої
зашореності, характерної для партійних
працівників.
Велику допомогу в
перші роки нам надавав професор Олександр Снарський. Це
був нафтовик, завідувач кафедри буріння.
Враховуючи, що звідти починалися іноземці, він згодом очолив
раду, яка займалася
роботою з іноземними студентами. Теж
інтелігентна, вихована людина. Коли нафтовики переїхали до
Івано-Франківська, він
обійняв там посаду
проректора з науки.

Дружня
атмосфера
Про студентів-медиків ходили різні
легенди. Наші ж студенти-африканці були
досить спокійні. Я
не пам’ятаю жодного якогось озлобленого контакту з нашими студентами. В
гуртожитках, де вони

мешкали (чотири на
колишній Чистій, тепер Бой-Желенського), теж непогана дисципліна тоді панувала. Не пригадую, щоб
були якісь крадіжки.
П’янок теж таких не
було.
Пізніше, коли я працював на факультеті
на початку 80-х років,
уже такої студентської
дружби, на жаль, не
відчувалося, з’явився
рекет, дідівщина.
Студенти-африканці зокрема гарно вписалися в наше
суспільне життя. Вони
створили такий своєрідний танцювальний ансамбль. Маючи
якийсь бубон, вони на
всіх наших вечорах
виступали з такими
чисто африканськими
танцями, босі.
Один лише студент-електромеханік, здається, з Кенії
Чарльз Базука був
скандальний. Поселили його в тодішньому
третьому гуртожитку
на нинішній вулиці Генерала Чупринки, там
тепер житловий будинок. Він любив дівчат,
розваги, ввечері після
відповідного закроплення „гарячими напоями“, повертавшись
додому, влаштовував
скандали, доводилося викликати міліцію.
Одного разу не додзвонились до декана
факультету, то підняли
мене о першій ночі як
члена комітету комсомолу, довелося вночі
втихомирювати того
Базуку. Ну, але закінчилося тим, що його
за деякий час відрахували, і він виїхав зі
Львова.
В’єтнамська група була надзвичайно
замкнута. Тоді вже
виник конфлікт між
СРСР і Китаєм після
ХХ з’їзду партії. Мао

АЛЬМА-МАТЕР
Цзедуну „хрущовська
відлига“ не подобалася. Північний В’єтнам
перебував під опікою,
так би мовити, Китаю.
Партійна дисципліна
серед тих студентів
була надзвичайно висока. Тим більше, що
серед них було кілька
учасників бойових дій
у В’єтнамі. Вони займали тверду прокомуністичну позицію,
не допускали жодних
відхилень. І сталася
така історія, коли ми
організовували так
звані „поїзди дружби“. Один був до Прибалтики — під час зимових канікул, під час
літніх — до Москви й
на Кавказ (Баку, Тбілісі). В’єтнамські студенти категорично
відмовилися їхати в
цих потягах, мовляв,
будемо вивчати партійні документи (прийшли якісь рішення
з’їзду їхнього політбюро). Для нас то було
незрозуміле. За місяць
переговорів із їхньою
партійною організацією нарешті досягли
компромісу, що під
час зупинок у Москві,
Тбілісі, Баку, студенти
не братимуть участі
в походах по різних
туристичних об’єктах
тощо, а займатимуться в потязі вивченням
тих документів. Дисципліна в них була
така внутрішня. Якщо
звертатися до когось
зі студентів, то тільки
через їхню партгрупу.
Був несподіваний
конфлікт на радіофакультеті. Одного дня
четверо болгар заявили, що не хочуть
навчатися у Львові,
а вимагають, щоб їх
перевели до якогось
столичного міста. Виявилося, що вони були
з Будапешта, а в Австро-Угорській державі він вважався після
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Відня другою столицею. А тут їх послали
до Львова, який у часи
Австро-Угорщини хоч
і був королівським, та
все ж, мовляв, провінційним містом без
особливих, так би мовити, амбіцій. Вдалося
їх якось переконати,
адже міністерство не
задовольняло такі вимоги студентів. Вони
позакінчували Політехніку. Один із них
— Надьожев недавно
був у Львові. Він уже
пенсіонер. Вирішив
подарувати кафедрі
свій диплом випускника радіофакультету
як пам’ятку. У розмові зі мною сказав, що
пам’ятає, як протестували. Каже, що знання
йому дали добрі, він
там обіймав якісь відповідні посади на радіопідприємствах.

Навчальна
успішність
Вчилися іноземці
по-різному. Якщо говорити про африканців, арабів, то вони
навчалися позитивно,
достатньо, але відмінниками не були. Училися — як Бог пошле:
хто трійку отримав,
більшість — четвірки.
Пізніше у нас появилися німці з НДР, то
вони уже закінчували з відзнакою. Треба
сказати, що викладачі,
враховуючи мовний
бар’єр, не надто прискіпливо ставилися до
них, старалися зрозуміти, що не завжди той
студент може російською мовою викласти матеріал так, як би
хотілося викладачеві.
Якщо була правильна
здорова думка, то це
зараховували.
Записала
Тетяна ПАСОВИЧ
Далі буде
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РОЗМАЇТТЯ ПРОГРАМИ BOOKFORUM’У: ЯК НЕ
РОЗГУБИТИСЯ?
Понад 800 заходів та 30 тематичних напрямів — усе не
відвідаєш, усіх книжкових презентацій не побачиш…
Тож обирайте те, що вам цікаве апріорі, й те, що
пропонуємо на наш смак.

Ранок 19 вересня можна присвятити плануванню мандрів: об
11.00 у Першій львівській медіатеці
відбудеться презентація видання
„Стежками Карпат. 80 маршрутів
Олега Ямалова в Українських Карпатах“. Це найбільш докладний піший путівник, у якому маршрути
згрупували по трьох регіонах наших гір.
У межах тематичного кластеру „Наука та технології“ у Tech
StartUp School, що на Колесси, 2,
відбудеться дискусія про те, як
науковий прогрес впливає на людину. Її учасницею буде письменниця з Тернополя Наталія Ліщинська. У своїх творах вона міксує
реальність із вигадкою. Приходьте
19 вересня о 13.00. Ну або того ж
дня, майже у той же час (13.30)
обирайте іншу локацію — готель
„Жорж“, камінна зала. У ній філософи (кластер „Філософія“)
Андрій Дахній, Анатолій Карась
й Ігор Держко говоритимуть про
феномен щастя й метафізику гедонізму.
Письменниця, викладач та
коуч студентських дослідницьких
команд у проєктах зі сталого розвитку, міжнародних та міжкультурних комунікацій в університеті
Ганзе у нідерландському місті
Ґронінґен Оксана Лозинська видала книгу „Шлях до себе. Відверто“. Її тема — внутрішнє вигорання. Досвідом реалізування себе в
Європі, методами боротьби з перевтомою авторка поділиться 19
вересня о 15.00 у Bankhotel (вул.

Листопадового чину, 8, кластер
„Бізнес та економіка“).
Якщо хтось мріє бути корисним для ближніх і загалу, то варто
відвідати дискусію „Ідея. Дія. Результат“. Панельна зустріч у межах
тематичного кластеру „Освіта“
за участі тих, хто знає, як надихати до дії та співпричетності інших,
відбудеться у червоній залі готелю
„Львів“ 20 вересня о 13.45.
Ліпше зрозуміти, що відбувається у суспільному житті країни,
допоможе кластер „Політика“.
Наприклад, 20 вересня о 14.30 у
великій залі готелю „Ріус“ відбудеться розмова „Український виклик“ із німецьким дослідником,
фахівцем із культури та соціології
культури Східної Європи Карлом
Шльоґелем.
Що можна зробити і без влади,
як подбати про краще теперішнє і
майбутнє? Вас турбують такі питання? Тоді вам на події кластеру
„Урбаністика і креативні індустрії“. 21 вересня о 14.00 у Медіатеці буде лекція „Як сортувати
відходи вдома та в офісі“, а о 17.00
у Центрі міської історії відбудеться дискусія про те, що змінилося в
Україні з часу появи першого тиражу книжки „Дім — нуль відходів“.
22 вересня о 13.00 у Львівській
національній філармонії відбудеться перша презентація нової збірки малої автобіографічної прози
Олега Сенцова, яку він написав під
час ув’язнення. Ця книжка, назва
котрої „Маркетер“, — друга частина
біографічної трилогії автора. Чому

це має бути цікаво студентам? Бо
„у ній він здебільшого розповідає
про свої студентські роки: складання іспитів, будні у гуртожитку
і на квартирах, нестримні веселощі, безгрошів’я — звичні складові
життя молоді, яка здобуває знання“.
Хто не жив на початку 90-х, дізнається, як тоді змінювалися цінності,
руйнувалися стереотипи, якою були
дружба, любов і бізнес. Поряд із
оригіналом подали переклад тексту
українською мовою.
Замість обіду — презентація? А
чом би й ні. На BookForum діятиме
й кластер „Кулінарія. Їжа“. У ресторації „Бачевських“ 22 вересня о
13.00 — репрезентації книги Ольги
Франко (практична кухня з численними ілюстраціями та кольоровими таблицями, коментарями знаної
блогерки (блог „Пані Стефа“) Маріанни Душар) та „Львівської кухні“
Ігоря Лильо.
Крім цього, гортайте програму
й шукайте автограф-сесії улюблених письменників, представлення
їхніх нових книжок. Круглі столи,
виставки, перформанси, воркшопи — що вас приваблює? На сайті
BookForum’у у розділі „Програма“
є добрий навігатор — ввівши тип
події, тематичний напрям, назву
учасника події чи локацію, знайдете те, що потрібно саме вам.
Київський міжнародний інститут
соціології дослідив, що за останній
рік майже четвертина дорослого
населення України хоча б один раз
відвідала книгарню або бібліотеку.
Проте 60 % респондентів зізнаються, що впродовж року не прочитали
жодної книжки, ні електронної, ні
друкованої. Опитані надають перевагу переглядам фільмів у кінотеатрах, публічним святкуванням і
концертам. На перешкоді культурному дозвіллю стають брак грошей
і вільного часу. Якщо ж ви потрапляєте у категорію тих, хто має намір піти на BookForum, то, ймовірно, ця статистика не для вас. Однак
любов до книжок, як і будь-яка інша
любов, проявляється у дії — після
Форуму треба сідати і читати. В
ідеалі — щодня.
Наталя ЯЦЕНКО
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ВИДАВНИЦТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
ЗБИРАЄТЬСЯ НА BOOKFORUM
Цьогоріч участю Видавництва Львівської політехніки
у ХХVI Форумі видавців опікуються спеціалістки відділу
маркетингу Лілія Сеник та Анна Пшик і організатор зі збуту
й розповсюдження видавничої продукції відділу маркетингу
Андрій Музиченко. „Аудиторія“ дізналася, як Видавництво
готується до події та що пропонує книгоманам.
До участі у конкурсі на здобуття Премії
„BookForum Award-2019“
політехніки подали вісім
позицій, виданих упродовж 2018–2019 років,
серед яких монографії,
художнє, науково-популярне, довідкове видання,
навчальний посібник, історична ономастика та збірник наукових праць.
— На конкурс ми подали книжки, цікаві для аудиторії, яка буде на Форумі,
тому вибрали не лише видання авторства викладачів Політехніки. Попередні
рази ми подавали багато
книжок різних спеціалізованих тематик. Минулоріч
наші позиції не вибороли
нагород, тож цього року
ми вирішили зменшити
кількість книг, але обрали
видання для ширшої категорії читачів, — розповідає
Лілія Сеник.
За її словами, три із
цих книг-конкурсантів
мають безпосередній
стосунок до політехніків:
„Добірка студій професора Михайла Худаша:

Історична ономастика,
мовні портрети, спогади“
(за науковою редакцією

І. Фаріон), „Інформаційна
безпека“ (за загальною
редакцією Ю. Бобала та
І. Горбатого), „Архітектура інтер’єру: 20+“ (за редакцією Л. Грицюк, В. Черняєвої, В. Баб’яка). Останнє видання — це збірник
проєктів житлових та громадських інтер’єрів, що
реалізували випускники
архітектурного факультету та Інституту архітектури Політехніки (1998–2018
років). Альбом видали до
20-річчя викладання напряму „проектування інтер’єрів“ в нашому університеті. Незважаючи на те,
що навчальний посібник
„Інформаційна безпека“
призначено для студентів
спеціальностей „телекомунікації та радіотехніка“,
„біомедична інженерія“,
„кібербезпека“, у сучасних
умовах інформаційної війни та активної комп’ютеризації життя його можна
вважати корисним для фахівців будь-яких галузей.

Окрім цього, на конкурс подали ще такі позиції: „Історичний вимір
українських музичнотеоретичних концепцій“
(О. Гнатишин), „Поза контекстом: Інтермедіальні стратегії літературної
творчості українських художників-письменників
міжвоєння“ (Н. Мочернюк), „Ріст дерев Карпатських лісів (у басейні
ріки Дністер)“ (П. Третяк, Ю. Черневий), „Нетифор — маляр з божої
ласки“ (І. Савицький,
Г. Шумейко, О. Нога) і фотоальбом „Скелі в Бубнищі“ (Ю. Черневий).

Знайти Видавництво
Львівської політехніки на
Форумі можна буде на
другому поверсі Палацу
мистецтв, стенд № 204, а
також у двох наметах на
його території — № 27 та
№ 28. Відвідувачам запропонують близько трьох сотень найменувань, левова
частка книжок — навчальна література. На стенді
представлять видання за

всіма рубриками (а їх є
аж 21!), позиції у наметах
поділять за гуманітарним
й технічним спрямуваннями.
Чому купувати на Форумі вигідно, пояснює Андрій Музиченко:
—
О р г а н і з а то р и
BookForum висунули до
видавців вимогу продавати всі книжки за ціною,
нижчою, ніж вказано на
сайті. Ми підписали угоду,
відповідно до якої знижка
на нашу продукцію становитиме щонайменше 10%.
Окрім цього, запланували розпродаж залишків видань минулих років
(2012–2014 рр.) за дуже
привабливими цінами.
Як і в попередні роки,
Видавництво організовує
й заходи для своїх відвіду
вачів. Зокрема 20 вересня о 17.00 Ірина Фаріон
презентуватиме збірник
наукових праць „Добірка
студій професора Михайла Худаша: Історична ономастика, мовні портрети,
спогади“, а також розповість про такі видання:
„Мовний портрет Івана
Пулюя (за листами мислителя)“ й „Збірник матеріалів відкритих Пулюївських
читань“. Опісля відбудеться автограф-сесія науковиці.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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ПРОСВІТА

„ТОВАРИСТВО, ЯКЕ ЗМІНИЛО ПОЛІТЕХНІКУ“
Репресії
Друга хвиля арештів розпочалася в січні
1972-го. За той рік заарештовано й ув’язнено
понад 100 осіб — знаних
літераторів, художників, науковців, медиків:
В. Стуса, В. Чорновола,
Є. Сверстюка, І. Світличного, І. Геля, подружжя
Ірину та Ігоря Калинців,
Н. Світличну, М. Осадчого, С. Шабатуру, Л. Плюща
і десятки-десятки інших.
І. Дзюбу заарештовано за
працю „Інтернаціоналізм
чи русифікація“, написану
1965 року.
На думку Леоніда
Плюща, в Україні російська імперська влада
знищила три хвилі відродження: перше відродження (XVII ст.) розтоптане чобітьми Петра І; друге (розстріляне)
пов’язане із сталінськими
репресіями 1930-х років; третє — задушили в
1960–1980 роках.
Спочатку рух шістдесятників був рухом
просвітницьким: за пробудження національної
свідомості, за подолання
страху. Але арешти, погром інтеліґенції спонукали поставити іншу мету
— незалежність України.
Старше покоління політехніків добре пам’ятає „справу Плетінки“
(1967 р.), талановитого
науковця з радіотехнічного факультету, якого
не тільки вигнали з Інституту, але й фактично
знищили за те, що він
засвітив свічку на могилі
генерала УГА М. Тарнавського.
Наступ на все українське в ті роки був таким
тотальним і неприкритим, що сьогодні мало
хто може у це повірити.
Початок у чч 25, 26

Останньою
краплею став
Чорнобиль

SSМирон Плетінка

На семінарах з ідеологічних питань, які провадив секретар парткому,
звучала вимога до керівників груп „працювати зі
студентами в гуртожитках“, одна з них — знімати зі стін портрети
Т. Шевченка й І. Франка,
мовляв „таким портретам
не місце в студентському
гуртожитку“.
Про методи, які застосовували в „червоній
імперії“ згодом напише
поет могутньої сили і образності М. Вінграновський:
Я знищив сто народів і
			
культур,
Я зґвалтував красу і
ніжність людства.
Я з тюрм увесь,
концтаборів, тортур,
Ганьба людини, я —
взірець безумства.

26 квітня 1986 року на
Чорнобильській атомній
станції сталася аварія.
Слід наголосити, що українська інженерно-геологічна експертиза стосовно будівництва Чорнобильської АЕС на трьох
геологічних розломах на
стокілометровій відстані від столиці була негативна. Але на будівництві
ЧАЕС наполягала Москва.
І що прикметно, станція
була в прямому московському підпорядкуванні,
це ж стосувалося керівного апарату і керівних
кадрів. Фактично Украї
на впливу на станцію
не мала, що після аварії
призвело до напружених
стосунків московського і
київського вищого партійного керівництва.
І коли на вимогу Кремля й особисто першого
секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова партійний керівник українського
ЦК Володимир Щербицький змушений був зорганізувати першотравневу
демонстрацію, українські
письменники виступили
із засудженням партійної

SSНа мітингу промовляє голова інститутської
організації НРУ Олег Гринів. 9 березня 1990 р.

системи. У червні 1986 р.
на з’їзді Спілки письменників Олесь Гончар заявив, що Чорнобиль змінив письменників і їхнє
ставлення до світу.
В Україні радіоактивні опади вразили 2300
населених пунктів і понад 3 мільйони людей,
змертвіло місто Прип’ять,
мешканці якого обслуговували станцію. Радіація
зачепила всіх — від кухарки до високого партійця. Зоря Полин освітила
своїм трагічним світлом
один із злочинів радянської системи.
По всій Україні вирували антикомуністичні
мітинги. Мітингова стихія
захопила і Львів. На велелюдному мітингу до 3-ї
річниці чорнобильської
катастрофи (1989 р.) всім
учасникам роздавали
синьо-жовту відзнаку
з чорною смужкою. Це
вперше, ще до підняття
прапора над ратушею міста, на такому масовому
зібранні освячувався наш
національний стяг. У всіх
масових мітингах, маршах, поїздках ви могли
зустріти десятки-сотні
знайомих облич із Політехніки.
З часом, коли в Украї
ні створювалися партії:
Народний рух, Республіканська партія, Конгрес
українських націоналістів, СНПУ, частина просвітян стала партійцями,
однак вони в більшості
залишилися просвітянами і брали участь у всіх
просвітянсько-патріотичних заходах.
До розпаду СРСР залишалося два роки…
Христина
БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства
„Просвіта“ Львівської
політехніки, професор
Далі буде
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ГУРТОЖИТОК — ЦІЛИЙ СВІТ.
ХОЧ І ВІДОКРЕМЛЕНИЙ, АЛЕ РЕАЛЬНИЙ
Напевне, більшість із нас думає, що студентське життя
розпочинається зі знайомства з одногрупниками на
урочистому посвяченні, та це не так. Справжнє студентське
життя розпочинається з пошуку житла. У гуртожитках
вишів місць обмаль, а вартість оренди квартири постійно
підвищується. Тому більшість спудеїв обирають бюджетний
варіант життя у гуртожитку.
Ситуація з гуртожитками завжди була складна, тож у Львівській політехніці міркують, як
розв’язати цю проблему.
Пріоритет при поселенні
надають дітям-сиротам,
особам з особливими
потребами і дітям із багатодітних родин та ліквідаторів аварії на ЧАЕС, дітям шахтарів, учасникам
бойових дій у зоні АТО та
їхнім дітям, а також переміщеним особам із тимчасово окупованих територій, а далі вже селять
решту (тих, хто мешкає
за 50 км і далі від Львова).
Та, як розповіла студентка 1 курсу ІКТА Ірина
Марчук, поселитися до
гуртожитку — це лише
половина справи. Адже
лише тоді все починається. Батьки та самі першокурсники переймаються
побутовими умовами, дехто одразу невдоволений.
Були випадки, коли після
оглядин кімнат студенти
з батьками пішли орендувати квартиру. Хоча чимало й розуміють, що це
бюджетний варіант житла, де попри все, можна
спокійно жити й навчатися.
Умови в гуртожитках,
де мешкають студенти,
залишаються не найкращі, хоча щороку роблять
поточні ремонти та оновлюють меблі. Найбільше
нарікань на відімкнення
гарячої води (гарячу воду
подають за графіком від

7.00 до 10.00 ранку і від
19.00 до 22.00 — все ж
незручно), погане опалення, протікання дахів,
проблеми зі застарілими
електромережами. За
словами Ірини Марчук,

мешкати в гуртожитку, треба пам’ятати про
штрафні бали, які нараховують за порушення
правил поведінки. І їх не
можна відпрацьовувати.
Найчастіші порушення

загальні кухні у гуртожитку ні на чистоту, ані на
функціональність не претендують — плита, відро
для сміття, табуретка і
шнурок для рушників.
Водночас Ірина розповіла, що в гуртожитках
студентам дозволяють
самостійно робити ремонти в кімнатах. Якщо
соціально-побутові умови
не задовольняють спудея,
він може поклеїти шпалери, привезти холодильник
чи мікрохвильову піч. Загалом у кожній кімнаті є
тумбочки, ліжка, шафи,
стільці, а також постіль
і матраци — так званий
мінімальний набір для
життя.
Проте, щоб не втратити права продовжити

— це куріння у приміщеннях, вживання алкоголю, гамір і неохайність
кімнат та блоків. Запровадили рейтингову систему. Тож тепер студентам недостатньо просто
чемно поводитися, а й
треба добре вчитися. Що,
як зазначають студенти,
нелегко.
Звичайно, випробування гуртожитком не
найпростіше. Та, як кажуть студенти-старшокурсники, — це справді
школа життя. Саме тут
студенти вчаться бути
самостійними, мусять
самотужки подбати про
нагальні справи. „Домашні“ студенти і гуртожитські — це дві різні
„планети“. Студенти,

які зі 17-річного віку випурхнули з-під теплого
батьківського крила та
поринули у реалії гуртожитського життя, знають ціну шматка хліба
та розуміють, що вішати
носа — не вихід.
Саме тут найчастіше вперше пробуєш на
смак самостійне життя
— коли, здається, жодного контролю: живи, як
заманеться. А з другого
боку — відповідальність
шалена: не померти від
голоду, не ходити брудним і вим’ятим, щоб не
відлякувати людей. Вчитися бодай так, щоб не відрахували з університету
за неуспішність чи виселили з гуртожитку, тримати відносний порядок
довкола себе та ще якось
налагоджувати стосунки
зі собі подібними — такими ж заклопотаними. Хто
не жив свого часу в гуртожитку, той і студентом
не був, — поділився Дмитро Димидюк, студент
третього курсу ІНЕМ:
— Гуртожиток — це
свого роду цілий світ,
хоча і відокремлений, але
реальний. Тут свої закони
і правила, які вимагають
від мешканців активно
влитися у студентське
життя, бути життєрадісними та креативними
молодими людьми. Атмо
сфера гуртожитку допомагає юному поколінню
знаходити спільну мову
з навколишнім світом,
прокладати власний шлях
у житті, досягаючи успіхів. Досвідчений студент
радить не замикатися в
собі, не конфліктувати,
а навчатися жити гуртом
— і тоді гуртожитське
життя не здаватиметься
важким.
Анастасія ЗАДОРОЖНА
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ОСЕЛЯ, В ЯКІЙ ТВОРИЛОСЯ
МИСТЕЦТВО
У Художньо-меморіальному музеї Івана Труша, що на вул.
Труша, 28, оновили експозицію. Її приурочили до 150-річчя
від дня народження відомого маляра-імпресіоніста й
популяризатора української культури.

| Світлина Наталі Яценко

Симпатична біла будівля з верандою-надбудовою, що стоїть серед сосен, приваблює
погляд із вулиці. Довкола — будинки, жодного
вільного клаптика, тож
не віриться, що колись
тут були піщані кар’єри
імператора Франца-Йосифа. Труш одним із
перших наважився поселитися у промисловому районі. Директор
Національного музею у
Львові ім. А. Шептицького Ігор Кожан зауважує,
що вілла Труша не виглядала так добре ні за
його життя, ні опісля.
— У світі є багато музеїв, присвячених одному митцю, а в Україні їх, на
жаль, менше. У Львові — музеї Івана
Труша, Олекси Новаківського, Олени
Кульчицької, Леопольда Левицького.
Початок збереженню творчої спадщини заклав Андрей Шептицький. Згодом
свої доробки й будівлі, де жили й творили, передавали українському народові й названі вище особистості або
їхні родини. Загалом митцями першої
половини ХХ століття маємо пишатися — на них орієнтувалися маляри-колеги та наступники, — каже він.
Проєкт власного будинку Труш замовляв у відомого архітектора Олександра Лушпинського. Віллу збудували впродовж року, та позику на неї

митець виплачував років
28. У 50-х роках (художник жив у домі від 1910-го
до 1941-го року) реконструювали веранду —
вона перетворилася на
двоповерхову.
У кімнатах родинної
садиби затишно. Меблі
й інші частини інтер’єру
передають домашню
атмосферу. На стінах —
полотна, намальовані в
різні періоди життя митця. Вперше представили
понад 100 оригінальних
творів Івана Труша з фондового зібрання Національного музею, а також
меморіальні речі та світлини. Роботи
розкривають теми живописних серій
та циклів, над якими працював митець,
максимально. На другому поверсі бачимо елементи робочої майстерні —
мольберт, палітру з тюбиками напів
використаних фарб, крісло-гойдалку,
в якому художник любив відпочивати.
Іван Труш не лише працював удома,
а й надворі: коли йому було вже важко
виїжджати на пленери, він сідав у крісло в саду й ставив над ним парасолю.
Під час бомбування творив у пивниці,
за браком матеріалу малював картини
з двох боків основи.
Сад довкола дому створено руками
його господаря. Труш посадив декілька сосен, сіяв і квіти, до того ж не хаотично, а продумано, бо був великий
естет у всьому. Наразі сад потребує вкладань меценатів або
ґрантодавців.
Дім, хоч у ньому живуть
лише спогади й картини, виглядає дуже гостинно. Зрештою,
сам господар був гостинний —
до нього в гості заходили Іван
Франко, Василь Стефаник, Михайло Грушевський. Зайти можете й ви — музей працює у робочий час у будні, крім вихідних.
Наталя ЯЦЕНКО

На вул. Шота Руставелі,
8а почав функціонувати арт-центр відомого
куратора мистецьких
проєктів та музиканта
Павла Гудімова. Першою
експозицією в „Я Галереї“
стала виставка „Чорне“.
На ній представили роботи знаного українського
художника Ігоря Яновича.
Львів став третім містом,
після Києва й Дніпра, де
діє такий центр.
Обрали короткий список
„Премії Міста літератури ЮНЕСКО“, до якого
ввійшли 12 книг. Премію
заснувала Львівська міськ
рада, її присуджують від
минулого року. Презентація короткого списку
Премії відбудеться 22 вересня о 14.00 в книгарні
Vivat (вул. Дорошенка, 23)
у формі розмови з авторами-фіналістами.
Міжнародний театральний фестиваль „Золотий
лев“ святкує своє 30-річчя. Цьогоріч він триватиме
у Львові від 28 вересня до
6 жовтня. Фестиваль відкриється урочистою карнавальною ходою, а з нагоди ювілею його об’єднають
за жанрами сценічного та
вуличного мистецтв. На
„Золотому леві“ представлять вистави світових режисерів, формування яких
починалося саме з нього,
побачимо їхні прем’єри.
29 вересня о 19.00 у Львівській національній філармонії відбудеться
концерт переможця шоу
„Голос країни-4“ і проєкту Ukrainian Song Project
2019 Ігоря Грохоцького. Артист виступає під
сценічним псевдонімом
Grohotsky і підкорює глядачів чудовим голосом та
незрівнянною харизмою.
Його називають українським Стінгом. Програма
концерту Ігоря Грохоцького налічує 23 пісні, серед
яких є 11 авторських та
кавери на відомі світові й
українські хіти.
За матеріалами
інформагенцій
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HORECA SHOW 2019: ЇСТИ, СЛУХАТИ, ДУМАТИ
Що нового у гастрономічній культурі? Чи є у нас
належний сервіс? Ресторанний і готельний бізнес —
починати/ не починати, як стати у ньому успішним?
Відповіді на ці та інші запитання спробував дати
найбільший в Україні форум гостинності, що відбувався
5–7 вересня на „Арені-Львів“. Трохи інформаційних
витяжок із нього.

Україна й нові
віяння, тренди
На думку спікера, бренд-шефа
Віктора Тітова, українська кухня
змінюється, як і будь-яка інша, та
багато хто готує чимало легких
страв із локальних продуктів. Шлях
до успіху пролягає через освіту й
подорожі. Про потребу постійного
розвитку, навчання, здобуття досвіду за допомогою мандрів говорили й інші мовці.
В українців і далі не надто великий попит на страви національної кухні. Також у нас дуже низька
культура споживання їжі у закладах громадського харчування. Так
вважає посол української кухні в
інших країнах Юрій Ковриженко.
Проте нова українська кухня уже
зароджується — легша й здоровша.
Серед трендів у світовій гастрономії є ті, що й Україні не чужі:
крафт (хліб на авторській заквасці
— це не лише те, що вирізнить ваш
продукт від схожих, а й, можливо, подарує шанс увійти в історію,
адже в Бельгії існує музей заквасок), етніка (за етнічною гастрономічною ідеєю стоїть культура), food
halls (один із фуд-холів виглядає як
університетська аудиторія).
80% українців працюють у малому й середньому бізнесі. Однак
8 із 10-ти малих підприємств зачиняється у перший же рік свого
існування. Причин багато — від
непевної політичної ситуації до
складного оподаткування. Співзасновник проєкту „Суперлюди“
Влад Ноздрачьов бачить проблему в іншому: два роки тому, згідно
з дослідженням, 72% опитаних, які
у бізнесі, не виявили бажання вчитися підприємництву. Тимчасом ті
компанії, що успішні на українському (і не тільки) ринку, системне
навчання вважають пріоритетним.

Експертка № 1 зі сервісу в Україні Анастасія Владичинська переконана, що український сервіс потребує революції. Над нами тяжіє
радянський спадок недовіри, тому
є багато заборон, які відштовхують
клієнтів. У Дніпрі зробили цікавий
експеримент: в одній із крамниць
відвідувачам дозволили повертати

косметику, яка не підійшла, міняти
її на іншу, і доходи закладу зросли
на 40%.

Відповідальне
споживання
Гасло „життя без відходів“ не
оминуло й гастрономічну царину.
І це й не дивно, бо хліб, овочі та
фрукти, готова їжа — основні відходи у світі. Найчастіше у смітник
потрапляє те, що зосталося на
тарілках гостей, потім — обрізки
й надмір приготовленого. Зіпсута їжа у цьому списку становить
лише 5%. Тому принцип zero waste
тепер формує новий підхід до
конструювання меню. Шеф-кухар
Якуб Емануель Малек розповів,
як його впроваджують в одному
з готелів у центрі Варшави, де він
працює.
Спочатку готель закупив спеціальний агрегат, який визначає

вагу й вартість викинутої їжі. За
три місці статистика вразила —
більше тонни відходів. Аналіз
ситуації привів до появи серед
персоналу творчих конкурсів, як
залишки мудро утилізувати. Пан
Малек одного разу виграв конкурс, запропонувавши спекти
торт, у якому макову начинку змішали з кавовою гущею. Ще один
лайфхак, що з’явився внаслідок
спостережень: подавання хліба
наприкінці сніданкового столу
й маленьких порційних тарілок
(раніше голодний гість набирав
їжі більше, ніж міг з’їсти). У меню
стало менше змішаних салатів —
гості роблять їх самі з наявних у
салатному барі складників (ті,
що залишаються, можна використати наступного дня). Про відповідальне споживання нагадує
постер: беріть усе, що можете
з’їсти, але з’їдайте те, що взяли.
Ну а якщо не з’їли, то ми вашу їжу
запакуємо в екоупаковку й дамо
зі собою.
Загалом спожити „від корінця
до листочка“ — це тренд, який в
останні роки не здає позицій у
світі та навіть прижився в Україні. Так органічні відходи стають
добривом на компост, а деякі —
навіть стравами: стебла м’яти перемелюють для чаю, а з морквяної гички готують смачне песто.

Корисні поради
Якщо ви вже перебуваєте у малому бізнесі або плануєте створити власну фірму, то робіть акцент
на творчість або інновації. Якщо
ви у бізнесі великому — купуйте
творчі маленькі компанії.
Завдання керівника — зранку
наснажити команду позитивом.
Якщо керівник сам не усміхається, але вимагає привітності від
підлеглих, то це фальш, яку люди
відчувають.
Не знаєте, що робити зі своєю
ідеєю — втілювати чи ні? Протестуйте її через мобільний додаток „Фільтри Манна“. Відповівши
на запитання, чи реалізування її
швидке, просте, дешеве й матиме
ефект, розвієте сумніви.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПРО КІНО: ОДНОГО РАЗУ В… ГОЛЛІВУДІ
Геніальний твір, що радше вам не сподобається. І ось
чому…
Два тижні тому в український
прокат вийшов дев’ятий фільм
Квентіна Тарантіно „Одного разу
в… Голлівуді“. Він автор знаменитих
стрічок: „Скажені пси“, „Кримінальне чтиво“ та „Джанґо вільний“.
Передусім треба розуміти, що
цей фільм зовсім не схожий на інші
стрічки метра. Чимало людей піде
на цей фільм лише через ім’я режисера, який за життя зумів стати легендою, та... помилиться. Річ у тім,
що всі попередні твори Тарантіно
були або радше про діалоги („Скажені пси“, „Мерзенна вісімка“), або
більше про екшн („Убити Білла“, частини 1 і 2), або ж гармонійно поєднували ці дві складові („Джанґо
вільний“, „Безславні виродки“).
„Одного разу в… Голлівуді“ ані про
те, ані про інше.
Протягом двох годин (а це 2/3
від усього хронометражу) не відбуватиметься взагалі нічого у наративному плані: нам просто покажуть один звичайний день із життя
актора Ріка Долтона, його друга та
дублера Кліффа Бута, а також особи, яка реально існувала, — акторки Шерон Тейт.
Ви, неначе випадковий перехожий, спостерігатимете, як Кліфф
Бут їздить Лос-Анджелесом під
типову для того часу музику, як він
ремонтує антену, фантазує, як дає
по пиці пихатому Брюсу Лі, годує
свого пса; побачите, як Шерон Тейт
іде купувати своєму чоловікові подарунок, як вона дивиться фільм, у
котрому знімалася (тієї миті вам по-

кажуть 5 хвилин реального фільму
з реальною акторкою!); і, звісно, ми
побачимо, як Рік Долтон рефлексує через скоре закінчення своєї
картини, як намагається побороти
алкоголізм, а між тим оповідає про
фільми, у котрих знімався раніше.
Але жодна з цих подій не призведе
абсолютно ні до чого.
І ви, звичайно, запитаєте мене:
„А у чому ж тоді сенс?“. А сенс цієї
двогодинної експозиції у тім, що
Тарантіно повільно занурюватиме
вас у атмосферу епохи 60-х років,
котра припинила своє існування
тієї ночі, коли місіс Тейт, четверо її
друзів та її ще ненароджену дитину
вбили…
Саме тому глядачеві рекомендую попередньо дізнатися про
події тієї страшної ночі 8 серпня 1969 року та про персоналію
Чарльза Менсона.
Тепер кілька слів про акторську
гру. Вона на найвищому рівні. Леонардо Ді Капріо демонструє таку
майстерність, яку до цього я ще
не бачив. За цю роль його сміливо можна номінувати на Оскара.
Бред Пітт тут приміряє амплуа гарного друга, майстра на всі руки та
просто хорошої людини. Його роль
значно простіша, аніж у Ді Капріо,
але з нею він упорався так, як і треба. Єдина, до чиєї гри я чув претензії, — Марго Роббі. Проте я з ними
категорично не згоден. Її завданням
було стати янголом у плоті: чудової
жінки й милої майбутньої мами. Ми
повинні були закохатися у цей об-

раз, щоб факт смерті Шерон Тейт у
реальному житті нас обурив. І вона
з цим упоралася. Просто на тлі замисленого Лео та простого, часами
суворого Пітта, роль завжди усміхненої дівчини може здатися занадто легкою. Але запевняю вас: Марго
Роббі неперевершена у своїй милій
простоті.
Загалом цього разу режисер
зняв дуже сінефільське кіно „для
своїх“. Мені, скажімо, було дуже
приємно та навіть смішно почути
у фільмі крик Вільгельма, побачити
навмисно зроблену неправильну
монтажну склейку, коли капелюх
чоловіка то з’являється, то зникає,
а ще просто послухати музику того
часу. До слова, про неї: у картини
немає композитора; у стрічці лише
пісні, особисто підібрані Тарантіно.
Цей фільм варто сприймати як
історію, яку тобі розповідає твій
дядько за келихом пива.
І за формою, і за наповненням
це один велетенський реверанс у
бік тієї епохи, шана пам’яті Шерон
Тейт, а головне — фантазія творця
на тему „А раптом би все тоді склалося інакше…“.
Так, на цей фільм йти варто, але
підготовленим.
Микита ГАВРИЛЮК

НАШ КАЛЕНДАР

20.09.1891 — народився Павло Филипович, український письменник-неокласик.
20.09.1929 — народився Iван Свiтличний, український поет i правозахисник.
21.09.1832 — народився Петро Нiщинський, український композитор, поет
i перекладач.
21.09.1909 — помер Олександр Кошиць,
український дириґент і композитор.
22.09.1835 — народився Олександр Потебня, український мовознавець, літературознавець і фольклорист.

22.09.1933 — відкрилася виставка проєктів пам’ятників Тарасові Шевченку в
Харкові й Каневі.
23.09.1648 — перемога військ Богдана
Хмельницького над поляками під Пилявцями.
23.09.1872 — народилася Соломія Крушельницька, українська співачка.
24.09.1801 — народився Михайло Остроградський, український математик.
24.09.1894 — народився Роман Купчинський, талановитий поет-пiсняр i прозаїк, вояк УГА.

21 вересня — День винахідника і раціоналізатора.
21 вересня — День миру.
22 вересня — День машинобудівника.

Пам’ятні дати

19.09.1841 — народився Анатоль Вахнянин,
український композитор i письменник.
19.09.1953 — помер Климент Квітка, український фольклорист i музикознавець.
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ПЕРША НАГОРОДА — ПЕРШИЙ КРОК ДО
СУПЕРЛІГИ
m Закінчення. Початок на 3 с.

осіб, із них 14–16 виставляємо на
гру. Тренування відбуваються вже
рік — існує факультатив із гандболу. Наступного року доповнять
нашу команду до десяти випускників Львівського державного училища фізичної культури.
Команди, з якими „Львівська політехніка“ зійшлася на ігровому полі,
належать до команд, які займають
треті-п'яті місця у вищій лізі. Попри
те, змагання між політехніками й „спартанцями“
(срібним призером чемпіонату України серед команд вищої ліги 2018/2019
років) 12 вересня завершилися на користь наших
дівчат — 35:25. Дві наступні гри з херсонською
командою і командою
ЛУФК (грали замість „Рівне“, яка не змогла добратися до місця події) були
теж переможні — 31:25
з „Дніпрянкою“ і 20:10 з
ЛУФК. Врешті-решт місця
розподілилися так: „Львівська політехніка“ — перше

місце, „Спарта“ — друге, ЛУФК —
третє, „Дніпрянка“ — четверте. 14
вересня після останньої гри відбулося нагородження переможців кубком
і медалями.
— Ми запросили сильних суперників, серед яких основним конкурентом була „Спарта“. Ігри відбувалися рівно, відчувалася інтрига. Хочу
відзначити гандболісток: Марину
Савчук, Олександру Коцюбу, Діану
Пеняк. Добре зіграли й воротарі, хоч
на початках і допустили певних по-

милок. Основне для нас — правильно
зіграти в захисті, здійснити швидкий
перехід від захисту до нападу, вдосконалити в ньому ігрові комбінації.
Дещо нам вдалося, дещо — ні, зате
знаємо тепер, над чим працювати.
Загалом команда на 85% готова до
ігор у вищій лізі, — підсумував Віталій Надич.
Відкритий Кубок Лева з гандболу
— нагода показати всім, якого рівня команда Львівської політехніки.
А також — підготовка до чемпіонату
України, котрий стартуватиме 6 жовтня. Перед
чемпіонатом відбуватимуться ще одні важливі,
по суті, контрольні ігри —
міжнародний турнір
20–22 вересня у Рівному.
У ньому, крім українців,
братимуть участь білоруси, поляки й литовці.
Політехніки сподіваються показати якнайкращі
результати, особливо у
чемпіонаті України, адже
виграш у ньому означатиме потрапляння до суперліги.
Наталя ЯЦЕНКО

ДЕНЬ ДЛЯ СПОРТУ — ПРОБІГТИ, ПРИСІСТИ,
ВІДТИСНУТИСЯ
З нагоди Міжнародного дня студентського спорту
Львівське обласне відділення Комітету з фізичного
виховання та спорту МОН України, управління молоді
та спорту Львівської міськради, спортивне товариство
студентів „Гарт“ організували III вечірній забіг-феєрію
й флешмоб.
Рішення про щорічне відзначення 20 вересня Міжнародного дня
студентського спорту ухвалили на
38-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО в листопаді 2015 року.
Відповідно до нього, МОН України
спільно зі структурними підрозділами Комітету з фізичного виховання та спорту щороку організовує в усіх обласних центрах України

масове спортивне змагання-показ
серед студентів та курсантів.
Цьогоріч у планах святкування був забіг 5 км на території
Стрийського парку. Він мав відбутися 18 вересня, а його фінішери
— отримати сертифікати учасників.
Серед чоловіків і жінок відзначили по три призери. А 20 вересня
запланували флешмоб. Для його

реалізування обрали вправу берпі (burpee — присідання, руки на
підлозі, перехід стрибком в упор
лежачи, відтискання від підлоги,
повернення стрибком у присідання, вистрибування з присідання
вгору). Місце заходу — територія
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (вул.
Клепарівська, 35). Кількість разів
виконання вправи — 10 та більше.
Урочистий старт флешмобу о 12.00.
Збір та реєстрування учасників —
об 11.30 на прохідній ЛДУБЖД.
Вдягайтеся по-спортивному й приходьте — випробуєте себе, відчуєте атмосферу спортивного свята
й, можливо, виграєте якісь призи!
Н. Я.

22

ч. 27 [3067]
19 — 25 вересня 2019

ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
5. Наука, що вивчає старовинні монети та
медалі. 7. Той, хто любить свою батьківщину,
відданий своєму народові. 8. Чорноморський
дельфін. 11. Фахівець із вищою технічною освітою. 12. Грошова винагорода за успіхи чи заслуги в якійсь галузі діяльності. 13. Радіотехнічний пристрій для приймання і передавання
електромагнітних хвиль. 14. Великий публічний
успіх, який викликає бурхливе схвалення, захоплення. 16. Лісовий птах із довгим хвостом,
на якому „розносить плітки, чутки“. 19. Значне
пошкодження або вихід із ладу механізму, машини. 22. Горюча корисна копалина. 23. Парламент у Литві. 24. Архітектурне оформлення
головного входу в будинок. 27. Дерев’яний
молоток. 30. Майданчик всередині цирку
для виступів артистів. 31. Один із мушкетерів
А. Дюма. 33. Прилад для визначення сторін
світу. 34. Держава в Європі. 35. Навмисне або
мимовільне перекошення, скривлення обличчя.
37. Спеціальний тренувальний режим. 38. Слово, утворене шляхом скорочення двох або більше слів.
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Вертикально:
1. Машина, пристосована для пересування суходолом, водою й під водою. 2. Закрита польова фортифікаційна споруда для ведення вогню
з кулеметів і гармат (дерево-земляна оборонна
точка). 3. Розжарена маса, яка виливається під
час виверження вулкана. 4. Ударний музичний
інструмент. 5. Інструмент, яким вимірюють внутрішні
лінійні розміри отворів, пазів деталей машин; штих
мас. 6. Особа, яка поширює політичні ідеї, лозунги,
закликає до підтримки якоїсь партії чи організації.
7. Одна з вершин українських Карпат у масиві Чорногори. 9. Чорноплідна горбина. 10. Інфекційне захворювання людини; проказа. 14. Промислове підприємство, що використовує машини. 15. Овальна лопатка
для гри в теніс, бадмінтон. 17. Природна водойма,
що не має безпосереднього зв’язку з морем. 18. Ансамбль із восьми виконавців. 20. Сукупність збройних
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сил держави. 21. Великий свійський птах. 24. Вступ
у літературно-художньому творі. 25. Теорія ораторського мистецтва; наука красномовства. 26. Болотний
газ. 28. У давньогрецькій міфології богиня помсти, яка
карає за злочини. 29. Предмет, частково схожий на
інший предмет. 32. Острів у групі Великих Зондських
островів у складі Індонезії. 33. Держава в Африці, столицею якої є Яунде. 36. Дерево, плоди якого схожі на
яблука. 37. Пересувні сходи для посадки й виходу з
літака.
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований
у числі 25

Відповіді на кросворд, опублікований
у числі 26

Горизонтально: 1. Родео. 4. Кавалерідзе. 6. Солома. 8. Акцент. 11. Маса. 12. Рентген. 15. Опір.
17. Танго. 18. Автор. 19. Румба. 22. Топаз. 25. Нора.
26. Карпати. 28. Ложа. 29. Тризна. 31. Антена.
32. Акредитація. 33. Актор.

Горизонтально: 1. Автопортрет. 7. Вітряк. 8. Торшер. 10. Легенда. 12. Оскома. 13. Людина. 14. „Тос
ка“. 16. Тротуар. 19. Модрина. 22. Калгарі. 24. Рогалик. 27. Кліпа. 28. Матрос. 30. Адреса. 31. Кентавр. 34. Тейлор. 35. Арієта. 36. Спартакіада.

Вертикально: 1. Регата. 2. Диверсант. 3. Орбіта. 4. Кальман. 5. Еверест. 6. Салат. 7. Метро.
9. Крона. 10. Тенор. 11. Мусон. 13. Нігер. 14. Гарда. 16. Ринва. 19. Рабат. 20. Мантиса. 21. Аксон.
22. Тиран. 23. Пустеля. 24. Злива. 27. Пріоритет.
30. „Авеста“. 31. Аматор.

Вертикально: 1. Аеропорт. 2. Текіла. 3. Поріг. 4. Роман. 5. Ритуал. 6. Тореадор. 7. Віконт.
9. Регата. 11. Екстреміст. 14. Тропік. 15. Амфора.
17. Рига. 18. Учта. 20. Друг. 21. Нари. 22. Компот.
23. Геркулес. 25. Афродіта. 26. Країна. 29. Скирта. 30. Армада. 32. Намет. 33. Аймак.
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив редакції тижневика ,,Аудиторія“ щиро вітає нашого кореспондента

Анастасію ЗАДОРОЖНУ
та її нареченого Романа з важливою подією в житті — одруженням.
Цей прекрасний день запам’ятається на
все життя, адже ви створили ще один осередок суспільства — нову родину! Великої
любові вам, щастя і поваги один до одного.
Нехай у вашій оселі обов’язково дзвенить
дитячий сміх. Цінуйте і бережіть кожен

свою половинку, станьте для неї опорою
і підтримкою. Нехай ніжні почуття і пристрасть переповнюють ваше спільне життя!

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
студентський квиток № 11365602 на
ім’я: Остап’юк Віталіна Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Буштин
Богдан Андрійович;
студентський квиток на ім’я: Шийовець Мар’ян Степанович;
студентський квиток на ім’я: Никон
Олег Андрійович;

Ректорат Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює щирі
співчуття проректорці з наукової роботи Наталії Чухрай з приводу непоправної втрати — смерті
батька.
Розділяємо Ваш біль і смуток. У ці складні хвилини непростого випробування
— ми з Вами. Царство небесне і вічна
пам’ять Вашому батькові. А Вам і усій
родині — сили і витривалості в цей скорботний час.

студентський квиток на ім’я: Кірєєва
Анна Василівна;
студентський квиток на ім’я: Озьоріна
Валентина Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Кравчук
Назар Вікторович;
залікову книжку № 1605481 на ім’я:
Патрій Станіслав Ярославович;
студентський квиток на ім’я: Мачеєва
Юлія Леонідівна;
студентський квиток на ім’я: Луцюк
Дар’я Василівна;

залікову книжку № 18136009 на ім’я:
Дропко Богдан Йосипович;
студентський квиток № 11726887 на
ім’я: Сітнікова Марія Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Бабій Володимир Тарасович;
студентський квиток на ім’я: Кусонський Костянтин Павлович.
Вважати недійсним студентський
квиток, який видав Львівський національний університет ім. І. Франка на
ім’я: Гирун Софія Олегівна.

Колектив управління науково-дослідної частини Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття проректору з наукової роботи Наталії Іванівні Чухрай з приводу тяжкої непоправної втрати — смерті батька
Івана Юрійовича Кіращука.

Колектив кафедри електронних приладів ІТРЕ Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює глибокі співчуття доктору технічних
наук, доценту кафедри Григорію Івановичу Барилу з приводу важкої втрати
— смерті матері
Євгенії Олексіївни.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“.
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004.
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4.
Обсяг 2,78 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 191255.
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