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ЯК ГОТУЮТЬСЯ ДО СЕСІЇ СТУДЕНТИ ПОЛІТЕХНІКИ?
Ніч перед… А що спало вам на
думку? Знаменита „Ніч перед
Різдвом” Миколи Васильовича
чи не менш відома „Ніч у музеї”
Шона Леві? Ні, суворі студентські будні диктують зовсім інші
реалії: „Ніч перед іспитом”.
Напевне, ні для кого не секрет,
що перед іспитом студенти поділяються умовно на три типи:
перший — студент-відмінник,
який у ніч перед іспитом лише
освіжає в пам’яті вивчений
заздалегідь матеріал. Другий — студент-халявщик: рідко
відвідував лекції та частенько
нехтував підготовкою до семінарських занять, а тепер намагається вивчити все в останню
ніч. Третій, мабуть, найоригінальніший тип — студент-пофігіст. Такий тип студентів
останньої ночі піде в „Малєвіч”,
оскільки живе за давнім принципом: „Як не наївся, то вже не
налижешся”.
Усі знають, що студенти — ще ті
хитруни. Чого тільки вартий ритуал із виставлянням заліковки
за вікно та радісним промовлянням: „Халява, прийди” чи
ритуал із п’ятьма копійками…
Що тільки не зроблять юні винахідники, аби отримати залік.
Та здебільшого життя студента — однозначно складна штука, потрібно добре розплановувати свій час, аби все встигати.
Адже сучасного студента можна охарактеризувати як мультифункціональну особистість.
Поєднувати роботу, навчання
та індивідуальні справи — річ
не легка, особливо в період
сесії. Часто це призводить до
виникнення проблем у житті
спудея.
Зате скільки радості переповнює
їх, коли бачать довгоочікуваний
підпис у заліковій книзі, він навіть вартує тієї безсонної ночі
перед іспитом.
Хто не готувався до сесії за
одну ніч, не може називатися
справжнім студентом. Де ловити халяву, як не забути вивчене
і чи допомагають шпаргалки,
розповіли студенти Львівської
політехніки.

Ірина Шевчик, студентка другого
курсу Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій:

„Не треба намагатися
вивчити все за одну ніч”
Вважаю, що в ніч перед іспитом, якщо хочете отримати високі оцінки, треба добре виспатись, а не сидіти
над підручниками до ранку. Одного разу так зробила, а результат — усе, що намагалася вивчити вночі, перемішалося в голові. Тож
замість високої оцінки своїх старань змушена була перескладати іспит.
Тому тепер нічого не відкладаю на останню ніч.
Ігор Медик, студент четвертого курсу
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки:

„Кричу: халява, прийди!”
Старий, проте дієвий студентський метод: виходжу
на балкон, кричу: „Халява, прийди!” і тричі махаю
заліковкою. Оскільки я працюю, то на навчання часу
майже не залишається, доводиться сподіватися лише на
власний фарт та мінімальний запас знань, здобутих раніше.
Анна Зіганшина, студентка третього курсу Інституту
права, психології та інноваційної освіти:

„Визначаю свої слабкі
місця”
У халяву я, звичайно, вірю, щоправда, тільки в тому
разі, коли маю високий поточний бал і є впевненість у
власних знаннях з предмета. За тиждень до іспиту перечитую всі конспекти, опрацьовую запитання білетів та
виокремлюю питання, які вже вивчила й знаю, та ті, які потребують особливої
уваги. У день екзамену зранку ще раз повторюю ввесь матеріал, особливу
увагу приділяю проблемним для мене запитанням, виділеним заздалегідь.
Микола Мельник, студент першого курсу
Інституту будівництва та інженерії довкілля:

„Пишу шпаргалки, щоб
запам’ятати”
Перед іспитами завжди пишу шпаргалки, проте не
для того, щоб списувати під час іспиту, а щоб вивчити
все необхідне. У мене — механічна пам’ять, я запам’ятовую все, що пишу. Тому перед іспитом прописую всі
теми, які необхідно вивчити чи повторити. Користуючись таким способом
у школі, я не раз отримував хороші результати, навіть якщо до цього не
знав той предмет. Просто в потрібний момент спрацьовувала механічна
пам’ять, і я знав, що писати.
Міркувала й опитувала Анастасія ЗАДОРОЖНА
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ЩО ТАКЕ СИСТЕМА KOHA І ЯК ЇЇ ВИКОРИСТАТИ
В БІБЛІОТЕКАХ ЗВО?
27 січня в Науково-технічній бібліотеці Національного
університету „Львівська політехніка” відбувся семінар
„Використання бібліотечної інформаційної системи
Koha в бібліотеках закладів вищої освіти”.
Koha — це перша вільна автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС) із
відкритими джерельними кодами. Її створили на основі бібліотечних стандартів та протоколів, щоб підтримувати сучасний
бібліотечний технологічний прогрес. Це забезпечує можливість

системи взаємодіяти з іншими
бібліотечними системами та
технологіями.
Ігор Огура, керівник компанії
„Biblio.Center”, розповідає:
— Ми впроваджуємо систему
Koha в бібліотеках України. Почали цим займатися ще 2017 р.,
коли я працював у бібліотеці

Українського католицького університету. Це була перша бібліотека, в якій ми з Kohою „зустрілися наживо”.
Звісно, у бібліотечній системі
існують певні обмеження, які не
дозволяють втілити все. Це передусім ціна: скільки ми готові
заплатити за продукт? Адже є
продукти, ціна яких вимірюється в євро; є програмні продукти, які вимагають щомісячного
виплачування; є продукти, які
можна купити раз і більше не
Закінчення на 4 с. m

про кіно

ЦІНА ПРАВДИ
Нещодавно на екрани вийшла стрічка спільного
виробництва Польщі, Великої Британії та України. У
світовому прокаті фільм отримав назву „Mr. Jones”,
в українському — „Ціна правди”. Сюжет фільму
розповідає про Гарета Джонса — першого журналіста в
західній пресі, котрий заявив про геноцид українського
народу через Голодомор.
З історичними фільмами завжди доволі
складна ситуація в плані
оцінки: ніколи не можна точно сказати, що
важливіше — історична
чи мистецька складова. І якщо зі стрічками
на кшталт „Безславних
виродків” усе ще більшменш однозначно, то
про картини, що побудовані на реальних подіях, так висловитись не
вийде.
Тому я пропоную
розділити огляд на дві
частини: „Ціна правди”
як художній фільм та її
історичний контекст і
значущість.

Художня
цінність
Сценарій
Сценарій до фільму
написала Андрея Сердару-Барбул. Не можна сказати, що він шедевральний. Щобільше — є кілька
мінусів. Наприклад, акцент
на тому, що мати Джонса
колись жила саме в тому
селі, де опинився герой,
— сюжетна лінія. Проте
казати, що скрипт вийшов
поганий, теж не можна,
про нього радше хочеться
мовити „нормальний, але
з недоліками”.
Сценарій — 15/30.

Режисура
Агнешка Голланд —
молодець! У польської
режисерки вийшла дуже
гарна робота, що поєднала звичайну, але надійну
методику зйомки подібних картин із авторськими нововведеннями.
Режисура — 19/25.

Акторська
робота
Джеймс Нортон, виконавець головної ролі,
зіграв дуже якісно: помітний перехід від палкого, але наївного молодика до трохи над-

ламаної особистості.
Актори другого плану
теж впоралися дуже добре. Особливо виділяються Ванесса Кірбі та
Кеннет Кренем. Проте
Пітеру Сарсгаарду трохи
не вистачає харизми. До
того ж із його персонажа занадто явно роблять
антагоніста зі самого
початку — втрачається
можливість здивувати
глядача. Але це радше
вада попередніх двох
пунктів.
Акторська робота —
17/20.

Операторська
робота
А ось оператора картини Томаша Наумюка
можна похвалити, адже
Закінчення на 15 с. m
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коротко

ЩО ТАКЕ СИСТЕМА КОНА
І ЯК ЇЇ ВИКОРИСТАТИ
В БІБЛІОТЕКАХ ЗВО?

m Закінчення. Початок на 3 с.

платити. Це один із критеріїв,
який впливає на наш кінцевий
вибір. Наступне обмеження —
web-орієнтованість. Неважливо, з якого ресурсу ви заходите
у програму, завжди потрапляєте в своє робоче середовище
й спроможні бачити, що відбувається в бібліотеці. Ліцензійні
обмеження. Протоколи: бібліотека має підтримувати всі протоколи передачі даних, які використовують в бібліотечному
середовищі. АРІ — можливість
системи інтегрувати з іншими
системами. Зручність використання: система має мати гнучкі
інструменти пошуку. Масштабованість: кількість бібліотек зростає, з’являються нові сервіси,
тому система завжди має передбачати можливі зміни. Досвід інших бібліотек.
Koha — open-source продукт,
її ціна становить абсолютний
нуль. Кожен охочий може завантажити її з інтернету, своїми силами встановити й використовувати. Є й інший варіант. Можна
звернутися до підрядника, який
допоможе встановити та налаштувати систему. У будь-який
момент ви можете відмовитися
від підрядника й продовжити налаштовувати систему без нього.
З моменту впровадження
Koha всі працівники бібліотеки

проходять докладне навчання:
як зареєструвати читача, як видати книгу, як зробити бібліографічний опис, як додати, списати чи перемістити примірник.
Після завершення навчання,
працівникам бібліотеки надають
підтримку та консультацію.
Тож можливості системи Koha:
1. Легкий і гнучкий пошук.
2. Книговидача та керування
читачами.
3. Інтерфейс для бібліотекарів і
відвідувачів (читачів).
4. Можливість працювати з
будь-якою кількістю підрозділів, відвідувачів, примірників та
інших бібліотечних даних.
5. Списки прочитаного для відвідувачів.
6. Система підтримки періодики.
7. Проста система контролю
надходжень до фонду для маленької бібліотеки, зокрема,
бюджетні витрати та цінові дані.
8. Модуль каталогізації зі вбудованим клієнтом Z39.50.
Koha є доволі цікавий інструмент, який варто впровадити
в бібліотеку кожного закладу
вищої освіти. Адже система набагато полегшить роботу працівників бібліотек та допоможе
читачам швидше й простіше користуватися їхніми послугами.
Анастасія МИГИДЮК

Очільниця Міністерства освіти і
науки Ганна Новосад розповіла
про ключові зміни фінансування освітньої галузі наступного
року. У проєкті Державного бюджету на 2020, який скеровано
на розгляд парламенту в другому
читанні, зокрема йдеться про
додаткові зміни у фінансуванні
вищої освіти й науки. Це 400
млн грн на базове фінансування
науки в університетах; 250 млн
грн на Фонд з розвитку вищої
освіти — капітальні інвестиції,
навчальні лабораторії; 525 млн
грн на Національний фонд досліджень (у планах — запустити його
до кінця 2019 року); додаткові 60
млн грн на модернізацію нашої
Антарктичної станції „Академік
Вернадський”.
В одному з вишів Львова експонуватимуть унікальну виставку
кодексів стародавньої цивілізації майя та інших народів доколумбової Америки. Як повідомив
перший заступник міністра освіти
і науки Юрій Полюхович, її планують розмістити в 3-х вишах Києва,
Харкова й Львова. „Звісно, це не
самі книги, а їх дуже якісні копії,
адже оригінали перебувають у
музеях чи бібліотеках різних країн
і не вивозяться звідти. Колекція,
яку ми хочемо привезти, — єдина
в світі. Ми вже завершили переговори, щоб показати її в Україні
наступного року”, — зазначив він.
Щодо конкретного львівського
вишу ще визначаються.
Студенти Альбертського університету Канади вимагають звільнити викладача, який назвав
Голодомор „брехнею” та „міфом”. Як повідомила „Українська
правда”, скандал почався з допису
викладача Дугала Макдональда у
Facebook. Українське студентське
товариство університету вважає
допис розпалюванням ворожнечі та заявило, що він не має
викладати в університеті. Сам
же Макдональд каже, що багато
років досліджував Голодомор та
має право на свободу слова. Він
вважає, що чинний уряд Канади
займається пропагандою „міфу”
про Голодомор, оскільки це йому
вигідно. Університет уже заявив,
що позиція викладача не є позицією навчального закладу.
За матеріалами
інформагенцій, МОН
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БЕЗ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ —
ЕКОНОМІКА МЕРТВА
Очільниця кафедри прикладного матеріалознавства
та обробки матеріалів ІІМТ професорка Зоя
Дурягіна — серед тих політехніків, які отримали
відзнаку від голови ЛОДА і голови Львівської
обласної ради з нагоди Всесвітнього дня науки в
номінації „Видатні вчені Львівщини”. Розмовляємо з
нею про кафедру, плани. І звичайно ж, про наболіле.
Як каже Зоя Антонівна,
будь-яку роботу завжди
намагається виконувати „по совісті”, а як
керівник „тягне однією борозною” навчальний процес,
наукову роботу та
міжнародні зв’язки. Допомагає їй
бути в тонусі й ніколи не опускати
руки невгамовність характеру,
прагнення до нового, сучасного,
бажання вчитися й
щодня відповідати
на виклики часу.
Вона пишається
тим, що її невеликий
колектив працює над
солідними держбюджетними темами. Спочатку це були
прикладні роботи, тепер — фундаментальні дослідження. Колектив гармонійно співпрацює в
цьому напрямі з іншими науково-дослідними установами України та зарубіжних країн. Співпраця
позитивно впливає на збільшення публікацій у журналах, що індексуються у Scopus та Web of
Science, зростанні h-іndex. Нині
співпрацюють із міжнародним видавництвом IntechOpen у Лондоні.
Спочатку їм пропонували надрукувати розділ у монографії англійською мовою, далі англійською
було опубліковано монографію
„Stainless Steels” під редакцією
Зої Антонівни. Нині професорка
редагує монографію „Engineering
Steels and High Entropy-Alloys”. На
кафедрі дбають про нове поповнення науковців, тому щороку під

керівництвом завідувачки кафедри тут захищають кандидатські чи докторські дисертації.
Очільниці кафедри вдалося
сформувати колектив однодумців, які працюють
над створенням нових
матеріалів та функціональних покриттів на
спеціальних сплавах.
Цього року кафедра
виграла науковий
проєкт ICDD (The
International Centre
for Diffraction Data).
Нині колектив успішно
працює над вивченням структурно-геометричних параметрів
порошкових титанових
сплавів для 3D-друку деталей аерокосмічної техніки.
Цього навчального року
подали 11 запитів на різні міжнародні проєкти і програми (починали від 1–2 запитів на рік). За
програмою „Еразмус+К1” спів
працюють із Бельгією, Францією, Польщею. Нещодавно виграли проєкт за програмою NАWА.
Результати нових досліджень
обов’язково вводять у навчальний процес, адже час не стоїть на
місці.
На кафедрі покладають велику надію на Центр колективного
користування, який створюють
у Львівській політехніці. Окрім
цього, що там буде нове сучасне обладнання, науковці різних
кафедр зможуть робити спільні
дослідження, проєкти, винаходи,
писати статті.
— Ми закладаємо надійний
фундамент класичної підготовки
студентів на двох перших курсах

бакалаврату, а від третього курсу даємо студентам професійно
скеровані знання з використанням сучасного обладнання та
пакетів ліцензованого програмного забезпечення, — каже Зоя
Антонівна.
Як зізнається Зоя Дурягіна,
„єдине, що не дає спати ночами, — мала кількість абітурієнтів,
які обирають інженерні напрями
підготовки”:
— Ми дуже багато робимо в
плані профорієнтаційної роботи
на різних рівнях, шукаємо нові
форми. Саме тому спеціальність
„Ливарне виробництво” на бакалавраті з наступного навчального
року матиме назву „Комп’ютерно-інтегровані технології ливарного виробництва художнього,
ювелірного, стоматологічного
та ортопедичного литва”. Йдемо назустріч тим студентам, які
вже працюють. До прикладу, Нововолинський ливарний завод
взяв на роботу із зарплатнею
вже на старті у 12 тисяч гривень
шістьох бакалаврів-випускників
з ливарного виробництва (нині
навчаються за індивідуальним
графіком на магістерці). Це перший крок до дуальної освіти. На
жаль, проблема підготовки інженерних кадрів — комплексна
і залежить не тільки від нас: ми
випускаємо кваліфікованих фахівців, тому держава теж має
скористатися їхніми знаннями,
бо без інженерів — економіка
мертва. До речі, криза з технічними спеціальностями стосується не тільки України. З тієї ж
причини Європа відкриває двері
нашим студентам, молодим науковцям, інженерно-технічним
працівникам. Коли ж фахівець
буде впевнений у завтрашньому
дні, коли інженери будуть пошановані у своїй державі, то й праця
нашого викладацького колективу
піде на користь рідній державі, а
не чужих країн, і наші випускники
не розбудовуватимуть чужі економіки.
Катерина ГРЕЧИН
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БЕЗ ШАНСУ НА КРАДІЖКУ, 			
				 АБО ЯК ВИЗНАЧИТИ ПЛАГІАТ
У системі вищих освітніх закладів модернізація
навчального процесу та залучення до нього новітніх
інструментів відіграють особливу роль. Тема введення
різноманітних технологій об’єднала представників
компаній та наукового середовища на ХІ науковопрактичній конференції „Інноваційні комп’ютерні
технології у вищій школі”, що відбувалася 20–
22 листопада у Львівській політехніці.
Зокрема, представник компанії
„Unicheсk” Андрій Сідляренко розповів про вдосконалення антиплагіатного сервісу та його впровадження у вищих освітніх закладах.
Програмне
забезпечення
„Unicheсk” — українська розробка.
— 2015 року було створено програмний продукт. Від 2016 року
ми співпрацюємо з українськими
університетами. Наш персонал заледве сягає близько ста людей, але
від початку роботи в Україні ми поставили собі за мету покращувати
якість освіти й покладаємо на це
дуже багато людських і програмних
ресурсів, — каже Сідляренко.
Антиплагіатне програмне забезпечення нині є дуже важливе, адже
це інструмент допомоги у визначенні збігів між різними науковими
працями й, відповідно, крадіжки чи
часткового списування матеріалу.
За словами представника
„Unicheсk”, знайти текстові або візуальні збіги за ключовими фразами може навіть звичайний пошуковик Google, це не проблема. Однак
антиплагіатний сервіс оптимізує
цю роботу, візуально відображає
текстові збіги. Андрій Сідляренко
додає:
— Для експерта або наукового
керівника постають дедалі складніші завдання: аналіз роботи та висновок. Сьогодні насправді питання
не в тому, як знайти збіги, а як інтерпретувати їх щодо змісту роботи,
актуальності посилань, необхідності
такої кількості збігів, розміщення в
певній частині опису дослідження й
посилання на ці збіги.
Компанія „Unicheсk” намагається
слідкувати за сучасними античітинговими тенденціями та тенденціями
інформаційних технологій. Про-

грамне забезпечення доволі давно
користується такими античітинговими інструментами як виявлення
відмінних символів. До того ж, у вересні компанія запустила ширший
пошук шахрайських методів: прихованого тексту, візуальної невідповідності, накладання шару на текст,
накладання картинки в pdf-форматі
на невідповідний текст.
Окрім цього, компанія працює
над аналізатором стилю цитування
та визначення списку літератури.
Програмне забезпечення має визначати стиль, якому відповідають
більшість цитат і написання джерел,
і „підказати” авторові, як краще опрацювати свій матеріал.
Інтерфейс кабінету користувача сервісу також оновили, його
можна буде побачити вже в грудні
2019 року або в січні 2020 року. Користувач, навіть не зайшовши у звіт
програми, отримуватиме невеличке
повідомлення про те, що програмне забезпечення знайшло підозрілі
об’єкти, що можуть впливати на результат перевірки наукової роботи.
— Такі позначки ми розробили
як для онлайн-кабінету користувача, яким користуються більшість
університетів, так і для таких систем як Moodle. Позначки спонукають
людину відкрити звіт і переглянути
його уважніше, — пояснює Андрій
Сідляренко.
Також для сервісу розробили мінікарту. З лівого боку буде візуально
зображено, де в документі знайдено
збіги та цитати. Це спрощує пошук
необхідної інформації й потреба перечитувати всю роботу знову зникає.
— Маючи зміст праці та мінікарту, можна легко розпочати аналіз
тих частин, які є підозрілі. Якщо на

цьому етапі науковий керівник отримує негативні результати, то можна
спокійно відхиляти роботу й писати
негативний відгук, — додає представник „Unicheсk”.
Андрій Сідляренко зауважує, що
часто в наукових колах виникає питання: скільки плагіату можна допустити в роботі, залежно від того,
як її написано. Він каже, що плагіат
неможливий узагалі. А вже кількість
текстових збігів варіюється, якщо
взяти до уваги контекст дослідження, галузі знань та низку інших параметрів.
Антиплагіатний сервіс за допомогою спеціальних модулів розпізнає цитати й не виділяє їх як збіги
у своєму звіті. Цю розробку створено для зручності читання й аналізу.
Однак люди почали використовувати
пристосунок для забезпечення власного хорошого результату, виділяючи як цитати великі шматки тексту.
Тому тепер „Unicheсk” матиме можливість зміни налаштувань чутливості та контролю модуля визначення
цитат.
Сервіс групуватиме джерела
збігів. Наприклад, одні й ті ж слова
можуть бути в кількох чи навіть кільканадцятьох джерелах: на відкритих
сайтах рефератів або ж на різних
платформах, де було надруковано
ту чи ту статтю. Ці повтори займали 20–30 перших позицій змістових
збігів у звіті. Тепер же вони групуватимуться як одне джерело.
За словами Сідляренка, цьогоріч
„Unicheсk” запустила ще й процес
міжуніверситетської перевірки наукових робіт на плагіат.
Ольга МАЦЬКІВ
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litteris et artibus

„УКРАЇНСЬКІ НАУКОВЦІ У СВІТІ” — НОВИЙ СПОСІБ
КОМУНІКАЦІЇ
Дев’ятий Міжнародний молодіжний науковий форум
„Litteris et Artibus” відбувався у Львівській політехніці
21–23 листопада. Ця подія зібрала як науковців,
так і представників різноманітних компаній для
обговорення викликів та перспектив сучасної науки.
Про комунікацію українських
науковців в Україні та за її межами „Аудиторія” поспілкувалася з
Юрієм Халавкою, кандидатом хімічних наук, доцентом кафедри загальної хімії та хімічного
матеріалознавства Інституту
біології, хімії та біоресурсів
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та
засновником спільноти
„Українські науковці у
світі”.
За його словами,
ідея створення такої
мережі виникла 2008 року
внаслідок спілкування кількох українських аспірантів,
які тоді навчалися в Німеччині.
— Насамперед спільнота мала слугувати інструментом для обміну
інформацією, новинами,
спілкування українських
науковців за кордоном. Але ми
одразу поставили собі мету: хай
вона буде не лише для діаспори,
а для всіх українців, де б вони не
були, — додає Юрій Халавка.
За даними статистики, понад
90% учасників групи — безпосередньо з України. Це близько
двадцяти тисяч осіб. І, відповідно,
близько 10% — науковці з діаспори.
За словами засновника спільноти „Українські науковці у світі”,
робота за кордоном має свої переваги та недоліки, і їх треба аналізувати.
— Перша перевага — оплачувані програми для співпраці, наприклад, Європейського Союзу з країнами-сусідами, до яких входить й
Україна. Якщо ви нині працюєте за
кордоном, але маєте український
досвід і хороших партнерів на Батьківщині, то це робить вас більш

затребуваним, суттєво збільшує
шанси на перемогу в подібних конкурсних програмах. Такі ж проєкти
іноді трапляються зі США, —
каже науковець.
Цінним тут є безпосереднє спілкування з різними науковими школами
й доступ до окремих
спеціалізованих
інструментів підт р и м к и науки.

Юрій
Халавка каже, що
попит на фахівців з
нанохімії в Україні є
досить обмежений. І
це стосується далеко
не однієї спеціальності. Але як аспіранти ці
люди за кордоном дуже
затребувані. Тому через мережі
комунікації з іноземними колегами
українські вчені мають можливість
працювати з добре підготовленими
студентами, які хочуть продовжувати свою кар’єру в науці. Різниця між технічним забезпеченням
українських та закордонних освітніх закладів теж часто доволі суттєва.
Науковець наголосив також і
про цінність українського досвіду
у співпраці з іншими державами:
— З точки зору генерування різноманітних ідей Україна посідає
далеко не найгірше місце. Відповідно, деякі науковці цілком влучно
втрапляють, знаходять хороші ідеї
для своїх наукових проєктів у нашій
державі. Окрім цього, деякі речі в
Україні є унікальні й доступ до них
буде корисний тим, хто працює за
кордоном.

За словами Халавки, Україна
цікава з різних міркувань. Наприклад, є чимало проєктів НАТО, які
спрямовані на дослідження змін
у суспільстві під дією різних чинників, зокрема й війни, з якою ми
зіткнулися віч-на-віч. Цей негативний і болісний досвід, як і той,
що пов’язаний з вибухом на Чорнобильській АЕС, є унікальні. Вони
потребують вивчення, ґрунтовних
досліджень.
Щодо недоліків роботи наших
науковців за кордоном, Юрій Халавка виділяє неможливість реалізування тієї чи іншої людини в
Україні. Це не завжди так, але є
досить поширеним явищем.
— Студенти, які їдуть за кордон
і там залишаються, не можуть безпосередньо передати свій досвід
наступним поколінням. Вони не
влаштовуються в Україні на роботу,
не підтримують партнерство в межах держави. Звісно, можна розказувати про абстрактну Віолетту, яка працює в Нюрнберзі, та її
досвід. Однак ефективніше було б
працювати зі знаннями когось, хто,
до прикладу, працює на сусідньому молокозаводі, — так науковець
пояснює проблему відтоку кадрів.
Проте нині, завдяки комунікації, зокрема й спільноті „Українські науковці у світі” — кордони
стираються. Наприклад, за словами Юрія Халавки, учасники цієї
мережі пишуть не тільки до інших
її членів, а й у групи своїх освітніх
закладів. Вони діляться досвідом,
пропонують проєкти для співпраці, приїжджають сюди або їдуть
за кордон за різними програмами
двосторонніх обмінів.
— І це теж є великий плюс.
Саме в цьому — одна з цінностей
таких-ось великих спільнот: вони
негативи згладжують, а позитивні
сторони, навпаки, можуть підсилити, — додає доцент Чернівецького
університету.
Також він зазначає, що ставлення самих науковців до того
стану справ, який є нині в Україні, змінюється. Очевидно, певним
Закінчення на 8 с. m
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чином відбувається відтік кваліфікованих кадрів, яких привабили
більші можливості для розвитку чи
висока оплата праці за кордоном.
Але не завжди практики, які приходять від когось, є для наших науковців чимось новим. І з’являється
усвідомлення цінності власного
досвіду.
— Десь у 2003–2004 роках усі
скаржилися, як погано. Нині вже
від цього відійшли й генерується
дуже багато конструктиву. І над
цим треба працювати. З’явився новий, позитивний тренд — усі, хто
скаржиться, пропонують якісь рішення. Не завжди вони оптимальні й ефективні, але ідеї є, — каже
Халавка.
Засновник спільноти „Українські
науковці у світі”, звісно, сподівається на її дальший розвиток. Але не-

гативних варіантів розвитку подій
також не відкидає:
— Для мене буде знаковим моментом припинення збільшення чисельності членів. Це дуже велика
ознака кризи. Хоча ми всі добре
знаємо, що криза в науці є. Умовно,
коли на всю країну є менше десяти
докторантів із хімічних наук, то це
страшно. Тобто академічних інститутів більше, ніж людей, які спроможні на високому рівні робити цю
науку. Тому коли не буде зростання
спільнот, то це вже дуже песимістичний сценарій. Я сподіваюся, що
цього не буде.
Для розвитку спільноти потрібне хай повільне, але планомірне
збільшення кількості учасників.
Оскільки соціальний вплив стає дедалі відчутніший, то важлива й довіра людей до схожих інструментів.
Коли спільноту лише заснували, то мало хто розумів, навіщо

потрібна ще одна додаткова мережа. Але нині ставлення до такої
ініціативи досить позитивне.
— Наприклад, Міністерство
освіти і науки нас уже не ігнорує,
не телефонує зі скаргами, а навпаки, до нас приходять спеціалісти й
намагаються (може, не дуже впевнено, не дуже якісно) аргументувати, пояснити ті чи ті процеси, —
зазначає Юрій Халавка.
За його словами, були й випадки, коли людей за пости в цій
спільноті навіть виганяли з університетів. Один хлопець змушений був кинути аспірантуру через
блог, у якому він писав про процес
підготовки своєї дисертації.
„Українські науковці у світі”, —
мабуть, єдина українська ініціатива такого великого масштабу.
Спілкувалася
Ольга МАЦЬКІВ

досвід

НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,
ТИША В КОРИДОРАХ ТА САЛЬСА З ВИКЛАДАЧАМИ
Від 28 жовтня до 10 листопада старший викладач
кафедри філософії Львівської політехніки Любомир
Федорів стажувався в Університеті Байройта. Про
новий досвід і особливості навчання у Німеччині
читайте в нашому інтерв’ю.

Р

озкажіть про програму. Як
Ви дізналися про неї?
— Вона дозволяє поїхати на
стажування до одного з Баварських університетів. Програму
підтримує та фінансує Баварський університетський центр
для Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (BAYHOST).
Про неї я дізнався завдяки професору практичної філософії доктору
Юліану Фінку, який перед тим двічі приїжджав до Львівської політехніки на кафедру філософії гос-

тьовим професором. Він працює
над тривалим ґрантом, тож відвідує країни Східної Європи. Не раз
запрошував наших колег завітати
й до Байройтського університету. У квітні ми з ним підготували
спільну заявку, як цього вимагають умови BAYHOST, а вже влітку
отримали позитивну відповідь.

Щ

о передусім впало у вічі,
вразило?
— Концепція. Дух університету там присутній усюди. Це попри

те, що навчальний заклад молодий, йому лише 45 років. Університетський кампус там за межами міста. У цьому є свої плюси:
студентів ніщо не відволікає від
навчання. Тобто на території університету всі будівлі (лабораторії, науково-дослідні центри,
спортзали, стадіони) мають стосунок до навчання. Там немає
розважальних клубів, барів, тощо.
Університет у них — це середовище для навчання. Вразило також
те, що в коридорах Байройтського університету — тиша, хоч там
багато студентів. Вони готуються до занять, спілкуються, але не
гучно. Здивували самі студенти: у
одязі та зовнішності вони доволі
скромні, користуються простішою технікою, майже всі їздять
на велосипедах, невибагливі в
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побутових питаннях, водночас
дуже активні. Я мав змогу відвідувати багато занять, брав участь
у конференції. Мені здалося, що
німецькі студенти відповідальніше ставляться до самого процесу навчання. Одразу видно,
що перед заняттями є ґрунтовна
підготовка. На семінарі, що триває понад годину, доповідає один
студент (або у співавторстві). Решта теж беруть активну участь: ставлять запитання, додають репліки,
дискутують, обмінюються
думками.
Студенти активні й на
лекціях. Навіть першокурсники часто запитують лектора, висловлюють репліки. Це все, я гадаю, тому,
що розуміння, що таке університет, у них серйозне.
До речі, у Німеччині не
роблять селфі. Якщо зробите без дозволу фото у
студентській аудиторії, бібліотеці, коридорі й будьде, де є люди, то вас попросять
його видалити. Вони дуже делікатно й серйозно до цього ставляться. Студенти значно менше
користуються соцмережами й
загалом інтернетом. На заняттях
техніка є, але їх не відволікає.
Принаймні я цього не бачив.

Д

о чого було важко звикати?
— Я не вперше був у Німеччині. Мене цікавить ця країна, її
культура, ментальність німців.
Тому багато чого вже знав. Однак
важко звикати до їхньої діловитості. Вона полягає в тому, що ніхто
нікого в позаробочий час не турбує з робочими питаннями. Вони
не відповідають на робочу пошту,
а тим паче на дзвінки. Лише під
час своєї роботи в кабінеті. Жодного разу на вихідних чи просто
ввечері я не отримував відповіді
на мейл. У них чітко розділено
час роботи та час відпочинку й
особистих справ.
Незвичною видалась певна
їхня закритість у прямому й переносному сенсах. Викладачі
працюють в окремих кабінетах.
У них немає „кафедр” у нашому
розумінні. Та при потребі вони
охоче відповідали на всі мої питання. Загалом я не відчував дискомфорту.

А

щодо розкладу навчання?
Як студенти розподіляють
роботу?
— Більше часу відведено на
самостійне опрацювання, яке
переважно відбувається у бібліотеках. І там справді багато
студентів. У розкладі більше семінарів, ніж лекцій. Ці семінари
є вибіркові й відбуваються в різ-

ний час. Наші можуть жалітися,
що ось у нас сьогодні четверта чи
п’ята пара, а там багато лекцій,
які я відвідав, починалися о 6 чи
навіть 7 вечора. Та це не заважає
приходити на них. Розклад доволі
строкатий: заняття можуть бути
вранці або ввечері, посеред дня.
Фактично весь робочий день —
в університеті, бібліотеках, лабораторіях, а ще дослідження…
Наприклад, студенти з інженерно-технічного факультету проєктують булліди на кшталт автомобілів „Формули-1”, що беруть
участь у змаганнях.

Я

кі стосунки студентів з викладачами?
— Насправді дуже безпосередні. Звісно, межі є. Та абсолютно нормально, коли вони активно
спілкуються на перервах, разом
обідають, грають у футбол. Також вони разом танцюють сальсу. Щосереди є майстерклас із
сальси. Туди приходить багато
викладачів. Університетське середовище стосується не лише
студентів. Туди залучено й викладачів. У позааудиторний час
вони часто бувають разом. Перед
моїм від’їздом у них відбувався,
наприклад, пивний фестиваль.
Усі були в традиційних бавар-
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ських костюмах, пили пиво, веселились. Загалом дружня й сприятлива атмосфера.

Ч

и плануєте реалізувати на
практиці щось із нового
досвіду?
— Так, звичайно. Я про це вже
говорив на засіданні нашої кафедри й спілкувався з колегами з
інших. Гадаю, що потрібно
перейняти досвід роботи
на семінарах. Часто є таке,
що в нас на семінарських
заняттях відповідь триває
не довше 10 хвилин. Доповідь має бути ґрунтовніша.
Хай студент за семестр
підготує два-три виступи,
але серйозніше опрацює
інформацію, напише, наприклад, есе. Тобто краще
зробить мінінаукову роботу, ніж багато чого, але
потрошки. Я пропоную це
студентам. З деякими вдається. Скажімо, журналістам було цікаво. З деким
складніше, але ця практика абсолютно виправдана.
Друге — інтерактивні лекції.
У Байройтському університеті
багато викладачів дають матеріали ще до самої лекції. Студенти
ознайомлюються. Окремі з них
приходять уже з готовими питаннями стосовно змісту й стають
співучасниками цієї лекції.
Це те, що залежить конкретно
від мене й те, що планую впроваджувати. Я свідомий того, що за
день це зробити неможливо.

Б

ратимете участь у подібних
стажуваннях?
— Так, звісно. І колегам рекомендую. Переконався, що потрібно їхати за такими програмами, брати участь у міжнародних
конференціях, стажуваннях передусім з метою промоції нашої
науки й культури. Чи не єдиний
неприємний момент мого перебування там, який мене навіть
вразив, — усвідомлення того, що
про нас знають дуже мало, навіть
у Німеччині, яка не так уже й далеко. Тому нам потрібно ставати
популяризаторами й промоутерами України у світі.
Спілкувалася
Марія МАСЮК
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лайфхаки

ТОП-8 КОРИСНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Під стрімким впливом інтернету та соціальних мереж
сучасному студенту непросто втриматися від спокуси
витратити час на перегляд різноманітної реклами чи
неінформативних матеріалів. Часто під величезним
масивом інформації, що чатує на спудея, виокремити
та не загубити цікаві, корисні, а може й життєво
необхідні ресурси та додатки дуже важко. Ми ретельно
проаналізували список таких ресурсів і виокремили
з них ТОП-8 найкорисніших.
1. Платформа 750 Words
Тут щодня треба писати по
750 слів. Альтернатива інтернет-щоденнику. Передовсім
знадобиться гуманітаріям: тут
можна занотовувати всі свої
думки, а згодом переглядати
й редагувати їх. Писати можна українською, англійською
або російською, а також форматувати саму
сторінку — змінювати
тло тощо. „Адже чи не
кожен із нас вів щоденник у юності, то чому
б не продовжити цю
традицію нині? Важко
носити зі собою усюди
товстезний щоденник, а
ось телефон завжди під
рукою, тому для мене
ця платформа — це
справжній порятунок
у важкі хвилини”, — поділилася
студентка третього курсу ІКНІ
Ірина Шевчик.
2. Релаксація від Noisli
Для заспокоєння нервів і не
тільки — особливо актуально
під час сесії. На сайті можна
ввімкнути різноманітні звуки
природи й сідати вчитися або ж
просто релаксувати з гарячим
чаєм чи кавою. Оскільки через
велику кількість навантажень кожен із нас рано чи пізно мусить
узяти тайм-аут для перезавантаження та відновлення сил, цей
ресурс є своєрідним допоміжним засобом, який сприяє швидшому відновленню. „Поєднувати
роботу і навчання — справа не з
легких, особливо перед сесією,
коли вилазять усі „хвости” і купа
дедлайнів. Відволіктися від осо-

бистих проблем і сконцентруватися на навчанні мені допомагає
цей ресурс. На сайті створив
навіть власну підбірку мелодій,
котрі допомагають мені віднайти внутрішню гармонію та впорядкувати думки”, — розповів
студент четвертого курсу ІНЕМ
Володимир Дубик.

3. Програма для створення резюме CV-maker
Кожен третій студент шукає
підробіток після пар чи на літо.
Електронні бібліотеки вакансій вимагають від користувача
резюме. Створити його професійно, красиво і безоплатно допоможе CV-maker. „Це надзвичайно корисний ресурс, адже
грамотно оформлене резюме
дозволить показати роботодавцю рівень вашої підготовки та
якнайчіткіше розповість про ваші
переваги. З допомогою цього
сайту я по-новому подивилася
на себе та стала менше боятися
співбесід і відмов. З допомогою
цього ресурсу я навчилася знаходити та вдало представляти
свої ексклюзивні вміння”, — зауважує студентка п’ятого курсу
ІТРЕ Соломія Горбацьо.

4. Онлайн-курси Eggheado
Eggheado — це короткі листи
з цікавими розповідями на електронку. Тема може стосуватися
будь-якої галузі: від психології
до економіки. Читати ці маленькі статті можна будь-де: в ліжку,
трамваї, на парах або пізнього
вечора на лавці в парку (надходять вони вранці). Щоб підписатися, потрібно зареєструватися:
вказати свою пошту, логін і пароль. Якщо в примітках вказати
сфери зацікавленості, то листи
підбиратимуться на їхній основі, і
вони будуть надзвичайно корисні
та інформативні.
5. Бібліотека шпаргалок
TWIRPX
Вона для всіх — і школярів, і
абітурієнтів, і студентів. Понад
один мільйон файлів,
цінних для кожної спеціальності: від педагогіки
до механіки. „Тут можна
знайти докладні, прості
та зрозумілі пояснення
на складні теми, а мова
цих пояснень є настільки доступна, що задачу підвищеного рівня
складності з квантової
механіки зможе зрозуміти навіть лінгвіст, який
ніколи раніше не вивчав
такі речі. Це для мене незамінний
помічник під час сесії”, — сказала студентка другого курсу ІКТА
Андріана Яремко.
6. Контролер соціальних мереж Selfcontrolapp
Додаток можна скачати на
ноутбук чи смартфон, щоб соц
мережі не відволікали під час
підготовки до сесії чи написання
курсової або дипломної роботи. З
його допомогою можна на певний
час заблокувати всі улюблені сторінки та зосередити всю увагу на
навчальному процесі. „Я залежний від соцмереж, що неабияк
впливає на якість мого навчання,
тому ця програма для мене —
скарб. Умикаю її перед сесією,
а вимикаю вже після останнього
іспиту”, — поділився студент третього курсу ІКТА Олег Яцків.
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7. Моніторинг порушень в університеті Profights

Сайт для моніторингу порушень прав студентів і викладачів. Якщо виникають проблеми
з навчальним процесом чи особисто з викладачами, можна зареєструвати анонімну заявку на
сайті, і тоді юристи нададуть вам
професійну безоплатну консультацію. Проте, якщо реєструєш
випадок корупції в університеті,
необхідно надати мінімальні докази, відповідно до правил сайту.
„Свого часу цей ресурс допоміг

6 грудня — День Збройних сил України.
7 грудня — День місцевого самоврядування.
10 грудня — Міжнародний день прав
людини.

Пам’ятні дати

5.12.1791 — помер Вольфганг-Амадей
Моцарт, відомий австрійський композитор.
5.12.1878 — народився Олександр
Олесь, знаний український поет.
5.12.1904 — народився Михайло Дерегус, український живописець і
графік.
5.12.1917 — відкрито в Києві Українську академію мистецтв.
5.12.1931 — народився Григір Тютюнник, український письменник.
5.12.1972 — помер Андрій Головко,
український письменник, автор романів: „Бур’ян”, „Мати”.
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мені побороти несправедливість. Я вважаю,
що він дає студентові
свободу, право бути
вільним у своїх думках
і відверто говорити
про недоліки, з якими
стикаєшся під час навчання”, — міркує студентка першого курсу
ІППО Марія Ленишин.
8. Можливості Studway DIEM
І наприкінці — найважливіше
для кожного студента: стипендії,
вакансії, волонтерство й ґранти.
Адже якщо старанно вчишся, то

наш календар

СТУДІЇ

твоя праця з допомогою цього ресурсу зможе знайти гідну
оцінку та матеріальне заохочення. Лови мить, лови день, використовуй можливості тут і вже,
будь перший, будь новатором
уже сьогодні! „Я обожнюю навчатися та розвиватися, а особ
ливо, якщо твою працю гідно
оцінюють, то мотивація подвоюється вдвічі. Не раз брала участь
у різних проєктах та навіть знайшла роботу мрії за допомогою
цього додатка. Особливо рекомендую його тим, хто не може
себе знайти, тут ви неодмінно
зрозумієте, чого прагнете”, —
вважає студентка п’ятого курсу
ІППО Олена Федиканич.
Анастасія ЗАДОРОЖНА

6.12.1778 — народився Жозеф Луї
Гей-Люссак, французький математик і хімік.
6.12.1892 — народився Микола Куліш, видатний український письменник-драматург.
6.12.1991 — початок створення
Збройних сил незалежної України.
6.12.1903 — народився Микола Колесса, відомий український композитор, диригент, засновник львівської диригентської школи.
7.12.1870 — помер Михайло Вербицький, український композитор,
автор Славня „Ще не вмерла Україна…”.
7.12.1900 — народилася Катерина
Білокур, українська майстриня народного декоративного живопису.
7.12.1881 — народився Микола Устиянович, український письменник і
громадський діяч.
7.12.1936 — помер Василь Стефаник,
знаний український письменник,
майстер новели.

8.12.1868 — у Львові засновано Товариство „Просвіта”.
8.12.1884 — народився Юліян Опільський, український письменник.
8.12.1991 — у Біловезькій пущі керівники України, Білорусії та Росії
ухвалили рішення про ліквідацію
СРСР.
9.12.1641 — помер Антоніс ван Дейк,
фламандський живописець.
9.12.1863 — народився Борис Грінченко, український письменник,
педагог, лексикограф, перекладач
і критик.
9.12.1897 — народився Борис Тен
(Микола Хомичевський), український поет-перекладач.
11.12.1803 — народився Гектор Берліоз, французький композитор і
диригент.
11.12.1873 — у Львові засновано Наукове товариство ім. Т. Шевченка.
11.12.1891 — помер Олександр Потебня, український мовознавець.
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інклюзія

У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ ПРАЦЮЄ СЛУЖБА
ДОСТУПНОСТІ „БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ”
Третє грудня — Міжнародний день людей з
інвалідністю. Це не свято, а день звіту: що суспільство
зробило, аби створити рівні можливості для людей з
інвалідністю.
При Інституті гуманітарних та
соціальних наук Львівської політехніки діє Міжнародний центр
професійного партнерства „ІНТЕГРАЦІЯ”. З ініціативи Ніни Гайдук Центр став логічним продовженням канадсько-українського
проєкту „Реформування соціальних служб”, на основі якого
створили кафедру соціології та
соціальної роботи. Структурним
підрозділом Центру є Служба
доступності до можливостей
навчання „Без обмежень”, офіційно створена 2017 р. на основі
співпраці з Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (Німеччина). Цьогоріч
Служба доступності активізувала
свою практичну діяльність. І хоча
Центр і Служба доступності нерозривно пов’язані з кафедрою
соціології та соціальної роботи
та Інститутом гуманітарних і соціальних наук, їхня практична робота спрямована на академічну
спільноту університету.
Служба є інструментом реалізування інклюзивної освітньої
політики Львівської політехніки.
Під керівництвом Ніни Гайдук
працює команда фахівців Служби доступності: Ірина Красілич
— координаторка Служби доступності, менеджерка Анастасія
Беднарська та Мар’яна Гасяк —
фахівчиня з питань міжнародної
співпраці.
Основною метою діяльності
Служби доступності є забезпечення постійного супроводу навчального процесу студентів із
інвалідністю та хронічними захворюваннями; формування інклюзивної свідомості, зокрема
розуміння проблемності функціонування людей з інвалідністю
та хронічними захворюваннями
в освітньому середовищі. Найголовніше правило в роботі зі сту-

дентами з особливими освітніми
потребами є конфіденційність.
Тому, щоб розповісти про
себе, з вересня Служба доступності активно презентує свою діяльність і надає інформацію про
етику спілкування з людьми з
інвалідністю, статистичні дані та
законодавчу базу. Такі презентації спрямовано на подолання
дискримінації за ознакою інвалідності, а готують їх і для викладачів, і для студентів.
Своєю практичною роботою
представники Служби доступності „Без обмежень” хочуть трансформувати університет у безбар’єрний навчальний простір;
вплинути на формування національних стандартів інклюзивної
освіти для їхнього реалізування в
університетах України; створити
загальноуніверситетську систе-

му надання інклюзивних освітніх
послуг для осіб із інвалідністю та
хронічними захворюваннями на
засадах наукового пошуку, розвитку міжнародної співпраці та
застосування передового світового досвіду інклюзивної освіти
у вищій школі.
— Інвалідність — це не щось
нове і незрозуміле. Її ніхто не
створює навмисно, а люди, які є
в цій категорії, не потрапили туди
з власної волі. Це так, як падає
дощ чи йде сніг. Інвалідність є
в нашому житті. Нині потрібно
максимально зняти всі стерео
типи й міфи, тому що люди з інвалідністю — передусім Люди, —
розповідає Ірина Красілич.
Триває набір у групу волонтерів серед усіх охочих студентів.
— Наш ресурс і джерело натхнення — це люди, які підтримують
нас у межах своїх сил — волонтери. Ми працюємо над максимальним поширенням інформації про
нашу діяльність. Хочемо донести,
що інклюзія — це підлаштування
навколишнього середовища під
людину, а не людини під середовище. Тому командно працюємо
над формуванням безбар’єрності
в усіх її проявах. Ми зацікавлені
в різних ідеях, організуванні заходів, семінарів, тренінгів різної
тематики. Хочемо бути центром
розповсюдження інформації про
людей з інвалідністю, — додає
Ірина Красілич.
У вівторок та четвер студенти можуть звертатися у Службу доступності до можливостей навчання „Без обмежень”
(офіс — І н. к., 112 ауд.). За потреби можна звернутися до
Служби доступності за номером
телефону: 0968251552 (Ірина
Красілич); написати на пошту:
nolimits@lp.edu.ua.
Також можна знайти Службу доступності в соціальних
мережах: instagram — no_
limits_accessibility; facebook —
International Integration Centre for
Professional Partnerships.
Анастасія МИГИДЮК
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рада інформує

ПРО СПРАВИ СВЯТКОВІ Й ПОТОЧНІ
На черговому засіданні ради Товариства „Просвіта”
головною темою була підготовка до презентації
мемуарного видання „Товариство, яке змінило
Політехніку”, присвячене 150-річчю „Просвіти” і
30-річчю її діяльності у Львівській політехніці.
Присутні радісно зустріли це повідомлення, бо вже давно чекали на
вихід книжки, адже ювілейні дати
минули ще торік.
Голова Товариства Христина
Бурштинська ознайомила колег із
орієнтовним сценарієм дійства,
члени ради обговорили його й внесли свої пропозиції. Голова інформаційної комісії Ярослава Величко
показала підготовлені макети афіші
і запрошення на цю урочисту подію.
Просвітяни розподілили між собою

обов’язки із підготовки до урочистості.
Отож, дорогі читачі, готуйтеся —
презентація відбудеться 17 грудня о
16 год. в Актовій залі головного корпусу. Ми запрошуємо на свято всіх,
для кого просвітництво є способом
їхнього життя, усіх наших симпатиків із Політехніки й не тільки з неї.
Окрім цього, члени ради обговорили підготовку до Дня святого Миколая, адже просвітяни вже
традиційно готують подарунки для

дітей із родин Небесної сотні і героїв новітньої російсько-української
війни, сплату внесків та інші поточні
питання.
Марія БУЦМАНЮК

цей день в історії

РАДІСТЬ І ЖУРБА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
Саме цього дня, 5 грудня 1878 року народився поет-романтик,
сатирик і тонкий лірик Олександр Олесь (справжнє прізвище
Олександр Кандиба).
Олександр Олесь —
співець кохання („Сміються, плачуть солов’ї /
І б’ють піснями в груди:/
Цілуй, цілуй, цілуй її, — /
Знов молодість не буде!…
”), лицар української революції („Земля розступилась! І з праведних
трун / Виходять Хмельницький, Мазепа, Богун! /
І з Волі знімають кайдани
міцні…”), батько доктора
археології, поета, націоналіста Олега Ольжича,
якого закатували нацисти
1944 року в концтаборі
Заксенгаузен, — після
поразки української революції 1919 року був змушений емігрувати з України. Невдовзі після звістки
про смерть єдиного сина
помер у Празі 22 липня
того ж року.

У радянські часи, від
1930 до 1957 року, твори
письменника в Україні не

друкували. Зате його збірки виходили за кордоном.
В Україні уперше двото-

О слово рідне!
Орле скутий!..
О слово рідне!
		
Орле скутий!
Чужинцям кинуте на сміх!
Співочий грім батьків моїх,
Дітьми безпам’ятно забутий.
О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких.
Шовковий спів степів
			
широких,
Дніпра між ними левій рев...
О слово! будь мечем моїм!
Ні, сонцем стань!
			
вгорі спинися,
Осяй мій край і розлетися
Дощами судними над ним.

мовик Олександра Олеся
побачив світ 1990 року у
видавницві „Дніпро”.

Європа мовчала
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров’ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на Пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
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сесія — не депресія

НАЛАШТУЙТЕ СЕБЕ, ЩО ЦЕ — ЦІКАВЕ
ВИПРОБУВАННЯ
Передсвяткова пора зими — час, коли студенту
потрібно активувати свої сили та скласти сесію.
Про те, як налаштовувати себе й готуватися до неї,
ми поспілкувалися з кандидатом у психотерапевти
Богданом Збирком.
Зазвичай студенти приходять із
внутрішніми тривогами. Не всі переживають під час сесії. Але якщо
в людини, скажімо, є комплекс
відмінника, то тривоги не уникнути. Любов близьких студент щоразу
прив'язує до оцінки,
яку отримує.
— Якщо є сильні
тривоги під час навчання, то потрібно
глибше розбиратися
в цьому, не соромитися й звертатися до
спеціалістів. Якщо
ж це середньостатистична тривога,
переживання перед
іспитом, то треба
запитувати себе:
„Ну добре, якщо я не
складу, що буде?”, —
говорить пан Збирко.
Психолог радить
дивитися в майбутнє й мати для себе
готовий варіант розвитку подій. Тоді, навіть якщо піде щось
не так, то матимете
готові відповіді для розв’язання
проблеми і тривога набагато зменшиться.
Налаштуйте себе на те, що це
— цікаве випробування. Це буде
час, коли ви докладатимете інтенсивних зусиль. Морально готуйте
себе до того, що праці буде набагато більше. Якщо ми себе перед тим
налаштовуємо на насичену роботу
й починаємо так працювати, то наш
організм набиратиме більше енергії. Наш психологічний стан налаштовується на те, що ось зараз буде
трішки важче й мені треба бути до
того готовим, вся наша психіка готується до того, що треба буде багато працювати.

Якщо ви екстраверт, то спробуйте готуватися до іспитів у комунікації з іншими. Дивіться й опирайтеся на власний досвід, на те,
як сприймаєте інформацію. Якщо
ви візуал, то більше
читайте. Якщо ж запам’ятовуєте на слух,
то просіть, щоб вам
більше пояснювали.
—
Найкраще
завжди запам’ятовувати через емоції. Робіть асоціації.
Це ніби й банально,
але повірте — діє.
Ви швидко запам’ятаєте навіть складні
речі, — переконаний
Богдан Збирко.
Стрес теж може
бути корисний. Деколи саме так запам’ятовується інформація.
— Я люблю вчитися, але до своїх
іспитів готувався в
останні дні. Спеціально облаштовував
стресову ситуацію.
Лишав на підготовку необхідну
кількість днів. Мені це підходить
більше. Тому шукайте свій рецепт.
Переважно всі вчаться в останній
день, хоч це малоефективно, — радить психотерапевт.
Допомагає також, якщо запам’ятати початок, середину й кінець
потрібної вам інформації. Структуризувати текст у колонки й візуально зафіксувати ці колонки. Тоді на
іспиті ви згадаєте повну картинку
цілого тексту. Вчіть не з телефону
чи комп’ютера, а дублюйте інформацію на папір. Майте конспекти з
короткими тезами. Врешті-решт,
пишіть шпаргалки. Можете не користуватися ними, але пишіть.

Добре спати — це закон. Важливе й харчування. Не випробовуйте
організм, підтримуйте його вітамінами.
Простежте час, коли можете
вчитися найбільше: якщо зранку
спиш, а тобі радять йти вчитися, то
краще послухати себе й вчитися у
той період доби, коли почуваєшся
найактивніше. Це може бути вечір,
середина дня.
Якщо вибираєте допінг, то краще
вже кава чи зелений чай, ніж енергетики. Це й дешевше, й безпечніше.
Не варто забувати про відпочинок. Деколи достатньо просто відіспатися. Важливо поділити свій день.
До прикладу, чотири години я вчуся,
а одну відпочиваю. Між навчанням
потрібні перерви, щоб інформація
засвоювалась. Якщо взяти все зараз, то запам’ятаєте набагато менше.
У день іспиту не робіть нічого,
краще відпочиньте. Не варто пити
заспокійливі. Звичайно, є якісь
страхи, але якщо не можете контролювати себе, то це тривожні
сигнали.
Якщо й завалили іспит, то вже
перейматися нема чого. Ви звільнилися від нав’язливого питання.
Тривала тривога та хвилювання
безпосередньо впливають на організм. Коли людина постійно тримає
цей страх у голові, то й невроз може
з’явитися. Буває, що це навіть переростає в депресію. Візьміть, до прикладу, згаданий вище комплекс відмінниці. Ви уявляєте, що це таке для
неї? Скласти погано іспит чи закрити залік — неприпустимо. З дитинства нав’язують людині навчання не
як спосіб пізнання світу, а як метод
самоствердитись і заробити гарну
оцінку. Все зводиться лише до гарних балів. Дитина має асоціацію, що
якщо вона ідеально навчатиметься,
то її всі любитимуть, нею захоплюватимуться. Під час навчання в університеті це нікуди не зникає.
Перша допомога під час стресу
— це релакс. Природа, відпочинок,
друзі, люди, які тебе люблять.
Марія МАСЮК
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ЦІНА ПРАВДИ
m Закінчення. Початок на 3 с.

є за що: гарні й несподівані рішення, правильні
ракурси, довгі плани деяких діалогів, що знято
так, ніби ви просто йшли
повз і випадково підслухали розмову. Іноді робота з камерою справді
приголомшує. Єдине,
в чому, на мій погляд,
зробили помилку — деякі статичні кадри, знято
з руки. Тряска трохи відволікала. Але загалом —
чудово!
Операторська робота — 13/15.

Декорації,
саундтрек,
спецефекти
„Ціну правди” знімали в автентичних
умовах: сцени, дія яких
відбувається в Україні,
знімали в Україні, великобританські — у Великій Британії. Харків став
Москвою. Саундтрек
також дуже добрий,
особливо композиторський. Проте викликає
питання американський
джаз, який лунає на
елітній радянській вечірці й удома в московської

журналістки. Спецефектів фільм не
потребує.
Декорації, саундтрек, спецефекти — 9/10.

Історичний
контекст
Голодомор —
одна з головних
трагедій українського
народу. Але, на жаль, у
світі про неї мало знають.
Тому фільми на кшталт
„Ціни правди” є дуже
важливі.
Але не можна хвалити стрічку лише за те, що
вона нагадує людям про
щось. У таких питаннях
дуже важливо те, як це
висвітлюється. І стрічка
Агнешки Голланд робить
це вкрай цікавим засобом. Структурно її поділено на три частини:
сита Москва, вмираюче
село, потуги донести
правду. І друга частина
привертає до себе уваги
найбільше.
Першою ж сценою постановниця робить дуже
важливу річ — перетворює процес споживання
нормальної їжі на щось
огидне. Головний герой

просто їсть апельсин. Але
через те, що це відбувається на очах у голодних
селян, процес поїдання
фрукту виглядає нудотно.
Навіть на рівні кольорів видно контраст:
помаранчевий плід виглядає як об’єкт з іншого
всесвіту для цього голодного холодного сірого
середовища.
А потім фільм починає
згущувати фарби, коли
використовує дітей у й
без того жахливих сценах.
Окрема подяка творцям картини за те, що
вони не побоялися показати ввесь бруд та кров.
Починаючи від бійок за
їжу, а закінчуючи канібалізмом та байдужим
складанням трупів на віз.
Так, фільм краще не показувати дітям.

Але навіть попри це,
місцями творці недотягують. Я маю на увазі,
що сцена поїдання собі
подібних значно більш
моторошна під важку
оркестрову какофонію,
аніж під завивання однієї скрипки.
Проте навіть так жах,
що пережила українська нація 33-го року,
достатньо ясно постає
перед очима глядача.
Персоналії Джонса,
Дюранті та навіть Орвела (який брав основу
для „Колгоспу тварин”
зі статтей Джонса) показано дуже наближено
до реальних прототипів.
Загалом історично фільм
достовірний.
Взагалі останнім часом до історії нашої
держави почали проявляти неабиякий інтерес:
спочатку НВО з „Чорнобилем”, тепер — інтернаціональний проєкт,
присвячений жертвам
геноциду, який організував Сталін із компартією. Така тенденція тішить. Залишилося лише,
щоб українські митці
почали знімати фільми
про нас із вами хоча б
так само добре, як це
роблять їхні закордонні
колеги.
Моя загальна оцінка фільму „Ціна правди” — 74/100. Рекомендую подивитися.
Микита ГАВРИЛЮК
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ІНЕМ ОБРАВ СВОЮ МІС
За такий високий титул серед красунь інституту змагалося
семеро дівчат — Вікторія Рудь, Вікторія Олива, Діана Ілечко,
Анастасія Шевчук, Роксолана Барабаш, Дарина Бенько, Ольга
Ількова. Корону ж здобула Вікторія Рудь.
Головний організатор
події — Анастасія Андон.
На святі, яке вів Юрій
Присташ, були присутні
директор Інституту економіки і менеджменту
Олег Кузьмін і багато викладачів, які підтримують активність студентів.
Захід відбувався на концерт-арені „Малевич”.
Загалом на самому шоу
були номери повітряних

гімнасток, танці від студенток ІНЕМ і танцювального гурту Аrt family. Під
час одного з дефіле дівчата виходили під вокальний
супровід співачки Катерини Квітко.
Журі, у складі якого
були заступник директора
з питань студентів Юрій
Малиновський, дизайнерка Марина Форбаток, директорка модельної аген-

ції Тетяна Бобак, букер
модельної агенції Мар’яна Грицина, артдиректор
„Малевича” Іван Попович,
власниця салону вечірніх
суконь Ірина Кушнір, обрало міс Вікторію Рудь.
Красуня навчається на
першому курсі на спеціальності „Менеджмент”
і вже понад три роки займається волонтерством,
а також — моделінгом.

Віцеміс стала Вікторія Олива, міс глядацьких
симпатій — Дарина Бенько. Дарина, крім того, отримала приз від модельної агенції ОK’S models —
можливість навчання у ній.
Наталя ЯЦЕНКО

дискусія

ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ДЛЯ КУЛЬТУРИ
„Актуальні тренди в культурі: як з ними працюють у Львові” —
це стартова подія проєкту „Код культури”, що серед багатьох
завдань має на меті залучати жителів міста до творення
культурного життя. Ділилися міркуваннями щодо доброго й
поганого, що маємо в культурі, видавчиня Оксана Форостина,
директорка Jam Factory Art Center Божена Пеленська,
мистецтвознавиця Дарина Скринник-Миська, засновник
арт-центру „Я Галерея”, куратор Павло Гудімов.
Проєкт реалізовує Інститут стратегії культури
спільно з мистецькою радою „Діалог” за підтримки
фонду „Відродження”. Він
має три складові — дискусії, дослідження-оцінювання запиту львів'ян стосовно культури та відео, в
яких люди різних професій
окреслять своє визначення
поняття „культура”. Дискусія ж про тренди в культурі
— постгуманізм, комунікаційні зсуви, розгубленість
людини перед тотальною
невизначеністю сьогодення — стала продовженням
заторкнутих тем під час
Конгресу культури, що відбувся у Львові в жовтні.

На думку Божени Пеленської, культурна політика недостатньо проартикульована. 2012 року Львів
визначив для себе два напрями розвитку — туризм
і ІТ. Та згодом, оскільки
не зовсім було зрозуміло, яке там місце посідає
культура, це сприяло появі
стратегії розвитку Львова,
ухваленої на міському рівні. Трендом сьогодні, вважає спікерка, є розвиток
громадських просторів та
інституцій.
Оксана Форостина переконана, що культурна
ідентичність інколи важливіша, ніж економічні потреби. І дискусії про куль-

туру — це й дискусії про
владу. Відмежування культури від політики бажане,
але наразі неможливе —
тривають культурні війни.
Сучасне мистецтво є
маркером демократії. Це
територія, де можна уникнути маніпуляції — воно
допускає контрпогляд.
Бієнале сучасного молодого мистецтва в Харкові
є добрий приклад для Дарини Скринник-Миськи, як
можна привернути увагу
до долі культурних просторів. Хоч загалом, за її спостереженнями, харків'яни
трактують культуру як розваги, що мають приносити
фінансові вигоди.

Додав дискусії жвавості виступ Павла Гудімова:
— Якщо хтось назве
Львів культурною столицею, я буду довго сміятися. Львів — нетрі, один
квартал, який працює на
п’яного туриста. Правда,
Київ у ще більшому занепаді — занепад архітектури, фейкові нав’язані
цінності. Рік культури у
Львові — це найгірше,
що міг мер запропонувати місту — у нас є ера
культури, просто мають
бути в ній чіткі фокуси.
Великим ресурсом залишається спадщина — не
тільки будинки, а й люди,
парки. Зі спадщиною
треба вступати в діалог,
зважати й на незручну
спадщину — радянську.
Львову й Україні загалом потрібен артринок,
щоб митці працювали й
отримували дивіденди.
Культура має поставити
питання: чи можемо ми
діяти спільно, взаємодіяти на різних рівнях? Стратегувати довго не маємо
часу, мусимо мислити
трирічними циклами.
Наталя ЯЦЕНКО
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ВИКЛАДАЧІ ВИШІВ ЗНОВУ
ЗУСТРІЛИСЯ ЗА ШАХІВНИЦЯМИ
У головному корпусі нашого університету відбулося
чергове змагання між шахістами Львівської політехніки
та ЛНУ ім. І. Франка. Сильніші виявилися гості.
Перша з таких зустрічей була
1950 року. Автор цих рядків, у ті
часи студент другого курсу радіотехнічного факультету, взяв участь
у ІІІ шаховому матчі в листопаді
1953 року. Тоді перемогли політехніки з рахунком 58,5:41,5. Змагання
найсильніших вишівських команд
міста відбувалися з різним складом
та кількістю учасників, але традиції
збереглися до сьогодні. Попередні
матчі відбувалися в 2012 та 2013 роках і закінчилися з однаковим нічийним рахунком 23:23.
Цьогоріч команди змагалися
всього на 10 дошках і складалися винятково з викладачів. Кожен із учас-

ників зіграв по дві партії у так звані
швидкі шахи (загальний час однієї
партії для обох супротивників не міг
становити більше 40 хвилин). У першому турі ЛНУ переміг із рахунком
7:3, у другому — 6:4. У підсумку —
перемога 13:7 викладачів ЛНУ.
Одна з причин поразки полягала
в невигідному для нас співвідношенні чоловічих та жіночих дошок. У
складі команди ЛНУ було 9 чоловіків
та 1 жінка. Від політехніків на змагання з’явилися всього 7 чоловіків і
аж 4 жінки — Зоряна Чабан, Марія
Бігдай, Олександра Фарат, Наталія
Мусихіна. Тобто дві наші жінки мужньо змагалися з чоловіками.

Найкращий результат у нашій
команді показали Орест Кочан —
переміг у двох партіях та Марія
Бігдай — перемогла одного з викладачів ЛНУ з рахунком 1,5:0,5.
Зустріч двох викладачів шахової спеціалізації Артема Хрипача
(Львівська політехніка) та Святослава Поповича (ЛНУ) завершилася
з рахунком 1:1. Такий же результат
зі супротивниками в політехніків
отримали Любомир Гульчевський
та Вадим Голембо. Богдан Джуман
додав до нашого результату ще 0,5
очка.
Наступну зустріч політехніків та
франківців заплановано на 2020 рік,
але вже у стінах ЛНУ ім. І. Франка.
Не відкидають, що кількісний склад
команд буде збільшено, можливо,
завдяки студентам. Сподіваємось,
що шахісти Львівської політехніки
зроблять конструктивні висновки з
цьогорічної листопадової поразки.
Вадим ГОЛЕМБО,
доцент кафедри електронних
обчислювальних машин ІКТА

спортогляд
••У науковій бібліотеці ЛНУ
ім. І. Франка відбулися студентські шахові двобої. Спортсмени
змагалися за коловою системою
у 2-х видах програми Універсіади
Львівщини — 2019 — за правилами
„бліц” та швидкі шахи. У змаганнях
взяли участь команди 10-ти вишів
області, загальною чисельністю 100
осіб.
У 8-ми турах швидких шахів,
як і за правилами „бліц”, перше
місце виборола команда господарів (разом — 720 очок), друге — студенти Львівської політех-

ніки (660 очок), третє — команда
ЛДУФК ім. І. Боберського (600
очок). У загальнокомандному
підсумку розподіл трійки призерів такий же.
••Завершився футбольний турнір Універсіади Львівщини-2019
серед чоловічих команд. У ньому взяли участь 11 вишів області.
Після чотирьох турів претендентами на перше місце були команди ЛДУФК та ЛНАУ. 90 хвилин напруженого матчу — і перемогу з
рахунком 2:1 виборола команда
аграріїв. Львівська політехніка у своїй групі п'ята.
••У спорткомплексі Львівської політехніки відбулися змагання з гирьового спорту, в яких узяло
участь понад 100 спортсменів зі 7-ми вишів Львівщини. Студенти демонстрували вправність, силу та
витривалість у двоборстві
у 8-ми вагових категоріях
серед чоловіків та у вправі
„ривок” у 6-ти вагових кате-

горіях серед жінок. Найкращі результати у таких студенток Політехніки: Ольга Рокицька (до 53 кг),
Христина Винник (до 68 кг). Серед
чоловіків — Ігор Кохан (до 73 кг),
Роман Грушка (до 85 кг), Микола
Драган (до 95 кг). У командному
заліку першість здобула студентська збірна Львівської політехніки
(1165 очок), випередивши команду
Національної академії сухопутних
військ ім. гетьмана П. Сагайдачного на 65 очок.
••Спортсмени 10-ти ЗВО у межах Універсіади Львівщини змагалися у спроткомплексі Львівської політехніки з армспорту.
Змагання відбувалися відповідно
до положення на праву та ліву
руку в 10-ти вагових категоріях у чоловіків й у 2-х — у жінок.
Переможцями, набравши по 789
очок, стали команди одразу двох
вишів — Львівської політехніки та
Національної академії сухопутних
військ ім. П. Сагайдачного. Третє
місце — збірна ЛНАУ (695 очок).
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
1. Група людей, вишикуваних в один ряд
і повернених обличчям в один бік; стрій.
3. У давніх римлян богиня долі, щастя,
талану. 5. Замінник натурального продукту. 7. Народні збори у Стародавній
Греції. 9. Велика ділянка суходолу, оточена з усіх боків морями та океанами.
10. Австралійський сумчастий ведмідь.
12. Герой Троянської війни, який мав
одне вразливе місце — п’яту. 14. Пам’ятник на могилі І. Франка. 16. Бамбуковий
ведмідь. 17. Найвищий за звучанням чоловічий голос. 18. Заборона в державі
ввозити або вивозити певні товари, цінності. 19. Труба або жолоб для стікання дощової води. 21. Французька письменниця, авторка творів „Чи любите
ви Брамса?”, „Трохи сонця в холодній
воді”, „Тьмяний профіль”. 24. Перерва
між діями вистави, концерту. 25. Людина, яка любить свою батьківщину,
віддана своєму народові. 27. Циганська
кочова община. 28. Український політик
ХХ ст., голова Революційного проводу
Організації Українських Націоналістів.
30. Рослина, з якої мексиканці готують
алкогольні напої. 31. Скляна лабораторна хімічна посудина з довгим носиком,
повернутим убік. 32. Чорноморський
дельфін. 33. Триголовий м’яз плеча.
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Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 36
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Вертикально:
1. Рішуча атака військ для оволодіння оборонною
спорудою противника; приступ. 2. Кавказький вигнанець. 3. Богиня квітів, весни в давньоримській
міфології. 4. Особа, яка публічно виконує твори
мистецтва. 5. Цього птаха звинувачують у поширенні пліток, чуток. 6. Приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави, спектаклі. 7. Власноручний портрет художника. 8. Оголошення про виставу, концерт, лекцію, яке вивішують у громадських
місцях. 10. Товстий, дуже міцний мотузок із дроту,
волокна; линва. 11. Форма навчання після вищої
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К
С Т
М
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освіти. 13. Напис на монеті, медалі. 15. Суцільна
кам’яна брила. 20. Виконавець ролей у театральних виставах, кіно. 21. Вертикальна площина будівлі, що розділяє приміщення на частини. 22. Бокова частина футбольних воріт. 23. Заклад, у якому
виготовляють і продають ліки. 24. Приміщення, де
стоять літаки і де проводять їх поточний ремонт.
26. Трійчаста корона Папи Римського. 28. Головний убір. 29. Частина зарплати, яку виплачують
наперед.
Склала Христина ВЕСЕЛА

ч. 37 [3077]
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Рада Товариства „Просвіта” Львівської політехніки й редакція тижневика „Аудиторія” вітають із днем народин професорку

Христину БУРШТИНСЬКУ,
яка вже 29 літ успішно очолює наше Товариство!
Хай Господь дарує Вам, шановна Христино Василівно, довгі
роки життя, незгасну енергію й працездатність на ниві української освіти й науки, активної громадської й просвітницької діяльності, родинного щастя, поваги колег і студентів!

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет
„Львівська політехніка”:
студентський квиток № 2615376 на ім’я:
Дідусь Назарій Володимирович;
студентський квиток на ім’я: Сало Віталій Андрійович;
залікову книжку на ім’я: Андрухів Андрій
Миколайович;
студентський квиток № 2615376 на ім’я:
Козік Софія Владиславівна;
студентський квиток № 12242525 на
ім’я: Горкавенко Катерина Дмитрівна;

студентський квиток № 12242480 на
ім’я: Панасюк Аліна Юріївна;
дипломи бакалавра ВК № 32305741 і
магістра ВК № 35438289 на ім’я: Старусєва Тетяна Сергіївна.
Вважати недійсним диплом спеціаліста
МВ-І № 024323, який видав Львівський
політехнічний інститут на ім’я: Ковальчук
Гліб Анатолійович.
Вважати недійсним студентський квиток № 11993438, який видав Львівський
національний медичний університет
ім. Данила Галицького на ім’я: Строгуш
Руслана Михайлівна.

Колективи Інститутів інженерної механіки та транспорту,
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедри
приладів точної механіки Львівської політехніки зі сумом сповіщають, що на 100-му році життя відійшов у вічність професор
Ростислав Стефанович Курендаш.
Видатний вчений у галузі приладобудування, засновник кафедри
приладів точної механіки у Львівській політехніці та її перший
завідувач, Ростислав Стефанович упродовж 23-х років працював
деканом вечірнього факультету, а у 1976–1987 роках був деканом
механіко-машинобудівного факультету. Доброзичливість, вимогливість, делікатність та
компетентність — головні риси його характеру — назавжди закарбовано в нашій пам’яті.
Вічна пам’ять Вчителеві та щирі співчуття родині й близьким покійного.
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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
публікацій — знижка 10% від
суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголо
шення — 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

Ректорат Національного університету „Львівська політехніка”
висловлює співчуття ексголові
Львівської обласної державної
адміністрації Миколі Кмітю з приводу непоправного горя — смерті
матері.
Розділяємо разом із Вами біль
втрати, сумуємо з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.
Царство небесне й вічна пам’ять
Вашій мамі.
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