
Навчально-виробничі екскурсії - шлях до якісного навчання 

 
В рамках тижня циклової комісії дорожньо-механічних дисциплін  

25.10. 2017 р. студенти груп ДМ-31 та ДМ-32 спільно з викладачами Гнатів П.П. 

та Різник Р.Я. відвідали лабораторію гідравліки та гідроприводу НУ «Львівська 

політехніка». Студенти отримали інформацію про основні напрямки досліджень 

на кафедрі, а саме: удосконалення методів гідравлічного розрахунку мереж і 

споруд систем дощового водовідведення, управління дощовим стоком з 

урбанізованих територій; поліпшення якості водопровідної води в побутових 

умовах; керування напірними потоками рідин, включаючи рух рідини змінної 

витрати та нестаціонарні процеси. 

 

 

26.10.2017 р. Польовий Р.Є. з групою ДМ-42 відвідали ПАТ «Асфальтний 

завод» (м. Львів, вул. В. Навроцького, 4). 

На підприємстві, власником якого є турецька компанія «Онур», віднедавна 

виросли цілі гори з давньої бруківки. Студенти довідались, що  сюди потрапляє 

бруківка, яка колись була закрита асфальтом, а тепер її відкопують під час 

масштабної реконструкції доріг у місті. На заводі, як очевидно, бруківка 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjx7O2rmarXAhWCShQKHbF_CBUQFgg4MAI&url=http%3A%2F%2Fcpto.dp.ua%2Findex.php%2Fhome%2F290-2014-04-04-08-10-38&usg=AOvVaw1qvBIU9P7ONbPoLu6h8gmp
http://wikimapia.org/street/16356562/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


проходить певну стадію обробки. Відтак на заводі бруківка очищається, 

потрапляючи після цього у інше місце, де її сортують і запаковують. Цікавим 

було і те, що до асфальтного заводу підведена діюча вітка залізничної колії. А 

тому вивезти таку кількість посортованої бруківки з заводу – справа однієї доби. 

 

 

  



 

СЕМІНАРИ 

 

Викладачі циклової комісії дорожньо-механічних дисциплін намагаються іти в ногу з 

часом, шукають нові шляхи вирішення питання поглиблення знань. Результатом цього є 

участь у наукових семінарах НУ «Львівська політехніка». Зокрема: 

24 жовтня 2017 р. 

“Використання репозитаріїв відкритого доступу в науковій роботі та популяризації 

наукових здобутків”.  

Доповідач - Катерина Букатевич 

“Google Академія, як інструмент поширення наукових досягнень”.  

Доповідач - Сергій Дубик 

Google Академія - вільна пошукова система наукових публікацій. Найбільш повне охоплення 

цитувань. Реєстрація та внесення публікацій. 

25 жовтня 2017 р. 

“Зміни в наукових комунікаціях та поширення результатів досліджень у відкритому 

доступі”.   

Доповідач - Аліна Синицька 

Ресурси відкритого доступу, незважаючи на різноманітні політики грантодавців, 

національні та загальноєвропейські ініціативи, наявність прекрасних прикладів, на зразок 

PLoS чи arxiv.org, поки не потіснили монополістів-видавців, але повпливали на їх видавничі 

моделі. 

Основним завданням було з’ясувати як науковці мають відреагувати та ці зміни і 

обрати стратегію, яка сприятиме поширенню результатів наукових досліджень у відкритому 

доступі? 

Наукові спільноти, організації та фонди приділяють значну увагу відкритим науковим 

даним та управлінню ними. Наукові дані у проектах за програмою Горизонт 2020. Управління 

науковими даними, структура даних, формати файлів, метадані та ініціатива Metadata 2020, 

варіанти збереження, корисні ресурси з управління науковими даними. 

 

http://arxiv.org/


 
 
Крім цього 25 жовтня 2017 року  викладачі циклової комісії (Пукало М.І., Якімець 

Ю.М., Польовий Р.Є., Різник Р.Я.) відвідали семінар, який відбувся на кафедрі 

адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська 

політехніка» на тему: «Можливості Програми національних обмінів: як успішно 

заповнити заявку?» від Ірини Баран, комунікаційного менеджера проекту «Містки 

громадської активності», та Ірини Видри, координатора Програми національних обмінів. 

Програма національних обмінів – проект, завдяки якому активні громадяни отримують 

мікрогранти на те, щоб поїхати обмінюватися досвідом та цікавими проектами у географічно 

протилежний регіон і налагодити там партнерство. 

Програму національних обмінів реалізовує Центр культурного менеджменту (м. Львів) у 

межах проекту «Містки громадської активності» за фінансування Європейського Союзу та 

Національного фонду підтримки демократії (США). 

Максимальна обсяг одного гранту для громадської організації становить 13 000 грн., для 

фізичної особи – 11 000 грн. Упродовж двох років проект передбачає фінансову підтримку 

500 обмінів. 

 


