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Як відпочиватимете влітку?
Нарешті літо і вже близько 

відпочинок! Хоча цьогоріч 
атмосфера довкола не спри-
яє розслабленню і погода не 
надто тішить, як жартують 
у соцмережах: „літо думає, 
що воно осінь“. Тож, судячи 
з усього, відпочивати дове-
деться під парасольками і аж 
ніяк від сонечка.

Але відпочинок — то не лише 
вилежування-вигрівання, 
купання в морі, а й походи 
в гори, які полюбляє не лише 
молодь. Для багатьох це 
можливість побути на самоті 
з природою, втекти від гамір-
ного міста, зайнятися само-
аналізом ...

У тренді велоподорожі, які по-
єднують спорт, здоровий спо-
сіб життя та пізнання рідного 
краю. Популяризують зараз 
відкриття цікавих мальовни-
чих закутків України, які не 
поступаються за красою най-
популярнішим закордонним 
місцям. Тож подорожувати 
можна безмежно і різними  
видами транспорту.

Звичайно, що завжди є кате-
горія людей, які присвятять 
літо роботі. Для них важли-
во — наздогнати і перегнати, 
що не встигли протягом року. 
Студенти і старші учні мають 
плани за літо покращити своє 
матеріальне становище, тож 
присвячують час додатково-
му заробітку. Для них це ще 
й доб ра можливість „примі-
ряння“ на себе нової профе-
сії чи практика у майбутній 
спеціальності.

А є й ті, хто на літній період 
напланували стільки, що літа 
буде замало. Та в будь-якому 
разі відпочивати треба! Мож-
на принаймні на короткий час 
змінити обстановку чи вид 
діяльності, місце чи навіть 
просто побути вдома з сім’єю, 
провідати давніх друзів-зна-
йомих-родину, побувати на 
найцікавіших літніх фести-
валях, взяти участь у різних 
акціях, флеш-мобах чи бодай 
погуляти містом ... Словом — 
літо, відпочиваймо!

Іван Швець, студент другого курсу Інституту хімії та 
хімічних технологій:

„Відпочинок поєднаю 
із тренуваннями“
Я поїду в Славське на збори зі спортивної аеробіки. Буду 
тренуватися і, сподіваюся, вдасться відпочити. У віль-
ний час, якщо є можливість, то залюбки ходжу на кон-
церти. А так більше надаю перевагу активному відпо-

чинку в лісі, в горах, також люблю плавати. Цього року, крім Славського 
більше нікуди не поїду: в Крим — через політичну ситуацію, а за кордон 
не поїду, бо, як більшість студентів, не маю можливості.

Віктор Лисечко, аспірант першого року навчання Фізико-
механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України:

„Природа і література — найкращий 
відпочинок“
Зараз перший рік навчаюся в аспірантурі, то, якщо від-
верто, ще навіть не знаю, чи матиму час для відпочинку. 
Але зазвичай влітку часто їжджу на Шацькі озера чи ку-
дись ще. А решта часу переважно є якась робота вдома. 
У вільний час стараюся їхати на природу, люблю концерти, от нещодав-
но був на ювілейному виступі гурту „Океан Ельзи“. Подобається багато 
читати. Надаю перевагу науковій літературі, а з художньої читаю твори 
періоду Відродження.

Тетяна Дуброва і Вікторія Сторожук, 
студентки другого курсу Інституту 
архітектури:

„Вільний час для роботи 
і друзів“
Тетяна: Цього літа треба встигнути дуже ба-
гато. Батьки пропонують разом із ними їха-
ти на море, але мені постійно бракує часу. 
Хочу  почати  займатися  спортом,  піти  на 
роботу, бо в нашої подруги весілля і треба купити подарунок. У вільний 
час їздимо з друзями в ліс, гуляємо містом.
Вікторія: Я поїду з батьками в Карпати, кудись, де мало людей, де можна 
відпочити від міського шуму, нікого не бачити і за всіма скучити. Вільного 
часу в нас мало, тож, якщо він з’являється, то присвячуємо його друзям.

Роман Пенцак, випускник Інституту інженерної механіки 
та транспорту:

„Хочу встигнути все“
Хочу всього потрошки — і відпочити, і попрацювати. 
Зараз планую відпочити на морі, можливо в Коблево, 
а потім хочу поїхати за кордон (у Чехію) на роботу за 
своєю спеціальністю — інженер-механік. У вільний час 
подобається рибалити, а ще читати.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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Обрали ректора — і траєкторію 
розвитку університету
На конференції трудового колективу Львівської політехніки 

25 червня політехніки обрали ректора. Після призначення у Мініс-
терстві освіти і науки України цю посаду, як і попередні сім років, 
займатиме професор Юрій Бобало. Його кандидатуру (а вона була 
єдиною) політехніки підтримали досить впевнено.

Загалом із 256 присутніх „за“ про-
голосувало 248 делегатів, 7 — „про-
ти“. Цьому передував виступ пред-
ставника  МОН,  презентація  та 
обговорення програми кандидата 
на посаду ректора. Начальник де-
партаменту роботи з персоналом 
та керівними кадрами МОН Мико-
ла Легенький, як годиться, нагадав 
присутнім біографію Юрія Бобала, 
зазначивши  зокрема, що  він має 
знач ний досвід перебування на ке-
рівних посадах (проректора з науко-
вої роботи Політехніки, першого 
проректора). Оскільки претендент 
отримав не менше, ніж 30 � голо-
сів, його кандидатуру політехніки 
й рекомендують МОН.

Таємному  голосуванню  пере-
дував  виступ  кандидата  на  посаду 
ректора. Серед акцентів його про-
грами — інноваційність в освітній 
і науковій діяльності (впроваджен-
ня  інтерактивних  форм  і  методів 
навчання, комерціалізація наукових 
розробок тощо). Важливими є розви-
ток інформаційної інфраструктури 
(забезпечення доступу до світових 
інформаційних  науково-освітніх 
ресурсів, вивчення іноземних мов) 
і міжнародної співпраці (збільшення 
кількості іноземців, інтенсифікація 
академмобільності).  У молодіжній 
політиці Юрій Ярославович обіцяє 
підтримку  діяльності  органів  сту-
дентського  самоврядування  і Ради 

молодих учених, залучення молоді 
до вирішення питань, пов’язаних із 
життям  вишу. А ще  дбати про по-
ліпшення  як можливостей  для  на-
вчання і наукової праці, так і умов 
проживання, побуту в гуртожитках 

почесне звання

Пйотр Лебковський — ще один  
doctor honoris causa Політехніки

Від 24 червня у списку волода-
рів особливих титулів Львів-

ської політехніки з’явилося нове 
ім’я. Двадцять четвертим нау-
ковцем, який отримав звання 
doctor honoris causa у післявоєн-
ній Політехніці, став професор 
Краківської Гірничо-металур-
гійної академії імені С. Сташица 
Пйотр Лебковський (Польща).

Наукові заслуги претендента, який 
очолює факультет менеджменту ГМА 
ім. С. Сташица, присутнім предста-
вив директор ІНЕМ професор Олег 
Кузьмін. Він підкреслив, що саме 
професор Лебковський був ініціато-
ром підписання угоди між Гірничо-
металургійною академією та Львів-
ською політехнікою, яка передбачає 
спільну підготовку магістрів зі здо-
буттям подвійних дипломів. Наразі 
в Академії на безоплатних засадах 
навчається 64 наших студенти еко-
номічних спеціальностей, а з нового 
навчального року їх кількість збіль-
шиться до 140 осіб.
Після урочистої присяги вченого 

ректор Юрій Бобало вручив йому ди-
плом doctor honoris causa Львівської 
політехніки. Слова подяки за честь 
носити високий науковий титул зна-
ного в усьому світі університету про-
фесор Пйотр Лебковський виголосив 
українською мовою. Відтак, перей-
шовши згодом на рідну мову, розпо-

вів про ГМА ім. С. Сташица в Кракові, 
факультет менеджменту, можливос-
ті  розвитку  свого  університету  та 
додаткового  фінансування  науки, 
які отримала Польща зі вступом до 
ЄС. Офіційну промову він збагатив 
короткими мотивуючими історіями 
з власного викладацького досвіду.
— Я працюю на перетині еконо-

мічних, технічних та математичних 
наук.  Тому  разом  з  однодумцями 
в 2008-му році ми  ініціювали ство-
рення нової  дисципліни  технічних 
наук  —  інжиніринг  виробництва 
і  стали  засновниками Комітету  ін-
жинірингу виробництва ПАН. Наш 
факультет  надає  науковий  ступінь 
кандидата наук з цієї дисципліни. Ми 
також створили аспірантуру з двох на-
прямів „Менеджмент“ та „Інжиніринг 
виробництва“, разом з факультетом 
кольорових  металів  маємо  спільну 
аспірантуру „Інжиніринг кольорових 

Закінчення на 4 с. m
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металів“.  27  червня  розпочав  свою 
діяльність  загальнопольський клас-
тер інжинірингу виробництва, який 
об’єднує  27  академічних  центрів 
у Польщі та 49 великих і малих вироб-
ничих підприємств. З малим націо-
нальним капіталом цей процес був би 
надто довгим. Тому наука та економі-
ка має інтегруватися зі загальноєвро-
пейською системою, в якій наші на-
уковці стають сильними конкурента-

ми в конкурсах проектів європейських 
фондів, — зазначив учений.
Нового doctor honoris causa та-

кож привітали консул Генерально-
го Консульства Республіки Польща 
у Львові Мартін Зіневич, завідувач 
кафедри менеджменту в енергетиці 
ГМА ім. С. Сташица професор Ната-
ля Іващук та магістри першого року 
випуску за програмою подвійних ди-
пломів Марта Рибак і Христина Сало.

Анна ГЕРИЧ

наукова зустріч

Щоб конструкції були 
міцними...
Від 24 до 27 червня 

у Львівській полі-
т е х н і ц і  в і д б у л а с я 
V Міжнародна конфе-
ренція „Механіка руй-
нування матеріалів 
і міцність конструк-
цій“, яку від 1993 року 
що п’ять років для 
обміну науковими 
ідеями та вироблен-
ня стратегії розвитку 
досліджень з механіки 
руйнування і матеріалознавства, оцінювання роботоздатності конструк-
цій та пошуку шляхів продовження ресурсу проводять Фізико-механіч-
ний інститут НАН України та наш університет.

Історія наукових досліджень проблем 
механіки та руйнування матеріалів 
сягає в Політехніці початку ХХ сто-
ліття і пов’язана з іменем професора 
кафедри технічної механіки, а пізні-
ше ректора університету Максимі-
ліана Губера. Про вклад львівських 
учених, і політехніків зокрема, в роз-
виток цієї галузі у вступному слові 
під час пленарного засідання розпо-
вів директор Фізико-механічного ін-
ституту ім. Г. Карпенка НАН України 
академік Володимир Панасюк.
Учасників і гостей наукового фо-

руму привітав в.о. ректора Львівської 
політехніки професор Юрій Бобало, 
а письмові вітання надіслали Пре-
зидент НАН України академік Борис 
Патон та Президент Європейського 

товариства з цілісності конструкцій 
професор Леслі Банкс-Сіллс.
Під  час  семи  тематичних  сек-

цій, у яких взяли участь більше ста 
науковців, йшлося про фундамен-
тальні проблеми механіки крихкого 
та в’язкого руйнування матеріалів, 
фізичні  концепції  і  розрахункові 
моделі  зародження  та  поширення 
тріщин у деформівних тілах, вплив 
робочих середовищ на розтріскуван-
ня та втому матеріалів тощо. Спеці-
альну сесію та круглий стіл науковці 
присвятили актуальним проблемам 
дослідження впливу водню на про-
цеси руйнування та міцність  кон-
струкційних матеріалів.

Анна ГЕРИЧ

конференція

Перспективні 
технології 
і методи 
проектування 
МЕМС
У Львівській політехніці 

22–24 червня відбулась 
X Міжнародна науково-тех-
нічна конференція „Пер-
спективні технології і мето-
ди проектування МЕМС“ 
(MEMSTECH 2014).

Організувала  наукову  конфе-
ренцію кафедра систем автома-
тизованого проектування ІКНІ 
Львівської політехніки спільно 
з колегами із Варшавського тех-
нологічного університету і Кра-
ківської гірничо-металургійної 
академії, а також Західноукра-
їнського представництва між-
народної організації „Інститут 
інженерів з електротехніки та 
електроніки“.  Відкрив  конфе-
ренцію завідувач кафедри САПР 
професор Михайло Лобур. Зага-
лом цього року на конференцію 
подали 49 статей.
— Серед  104  авторів  най-

більше  науковців,  звичайно, 
з  України,  є  також  із Польщі, 
по  одній  статті  підготували 
дослідники зі Словаччини і Са-
удівської Аравії. Зазвичай гео-
графія  конференції  є  значно 
ширшою. Але цього разу бага-
то хто відмовився приїхати до 
Львова через ситуацію в Укра-
їні. Тому, власне з цієї причи-
ни, довелося перенести ще три 
тематично  схожі  конференції 
до Польщі, і багато науковців, 
зокрема польських, подали ма-
теріали  туди. Серед  учасників 
конференції є наші аспіранти, 
також студенти, адже на кафед-
рі активно залучаємо їх до ро-
боти. Основна проблематика — 
технології виготовлення, моде-
лювання і проектування МЕМС, 
тобто мікроелектромеханічних 
систем,  —  розповів  секретар 
конференції, асистент кафедри 
САПР Михайло Мельник.

Ірина ШУТКА

m Закінчення. Початок на 3 с.

почесне звання

Пйотр Лебковський — ще один  
doctor honoris causa Політехніки
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з головної зали

Вчена рада пішла на канікули
24 червня відбулося останнє 

у 2013/2014 навчальному році 
підсумкове засідання Вченої 
ради Львівської політехніки, на 
якому науковці заслухали звіт 
ректора про річну працю цього 
колегіального органу.

Традиційно спочатку політехніки 
вітали найуспішніших з-поміж себе. 
Почесні грамоти „За багаторічну 
сумлінну працю, вагомі досягнення 
в науковій діяльності, активну гро-
мадянську позицію та з нагоди Дня 
науки“ в. о. голови Львівської ОДА 
Йосип Ситник вручив професорові 
Юрію Бобалу, проректору Богданові 
Морклянику, директору ІКТА Богда-
ну Стаднику, завкафедри ЗІ ІКТА Ва-
лерію Дудикевичу, завкафедри ПТМ 
Оресту Івахіву, старшому виклада-
чеві кафедри МПА ІНЕМ Надії Лю-
бомудровій, завідувачу НДЛ кафед-
ри ФГІ ІГДГ Тарасу Ільківу, доценту 
кафедри ММП ІНЕМ Олександрові 
Скибінському, аспіранту ІКТА Тара-
сові Крету та журналісту тижневика 
„Аудиторія“ Ірині Шутці.
З рук ректора дипломи за перше 

місце  національного  етапу  Євро-
пейських інженерних змагань ЕВЕС 

Ukraine в категорії „Team Design“ 
отримали учасники команди „Ма-
шина Тюринга“, студенти-четвер-
токурсники  ІКТА  Василь  Войтик, 
Олексій Димашок, Максим Ковбель 
та Андрій Марусяк. Державне агент-
ство з питань науки,  інновацій та 
інформатизації України за особли-
ві  заслуги  в  розвитку  вітчизняної 
науки, багаторічну сумлінну працю 
та високий професіоналізм відзна-
чило грамотою старшого викладача 
кафедри СКІД Олександра Березка. 
Дипломи п’ятої виставки „Іннова-
тика  в  сучасній  освіті“  отримали 
проректор Володимир Павлиш, за-
ступник директора Науково-техніч-
ної бібліотеки Наталя Кунанець, ке-

рівник Ресурсного центру освітніх 
інформаційних технологій для осіб 
з особливими потребами Оксана По-
тимко  та  його  науковий  керівник 
Володимир Пасічник.
Науковці підбили підсумки ро-

боти  за  2013/2014  навчальний  рік 
та затвердили план на наступний, 
підтримали  запропоновані  сти-
пендіальною комісією списки сту-
дентів-претендентів  на  стипендії 
Президента, Кабміну та Верховної 
Ради України і затвердили перелік 
пріоритетних  наукових  напрямів 
університету на наступний рік.
На прохання керівників підроз-

ділів  Вчена  рада  погодилася  пере-
йменувати деякі кафедри. Зокрема, 
кафедра реставрації та реконструкції 
архітектурних комплексів ІАРХ на-
зиватиметься кафедрою реставрації 
архітектурної  та мистецької  спад-
щини, а кафедра електронного ма-
шинобудування  ІІМТ — кафедрою 
проектування та експлуатації машин. 
У Інституті права та психології по-
стане нова загальноуніверситетська 
кафедра конституційного та міжна-
родного права.

Анна ГЕРИЧ

наука без кордонів

Аби плідно співпрацювати,  
варто краще знатися
Упродовж двох днів — 26 та 

27 червня — у Політехніці 
перебувала делегація науковців 
Вюрцбурзького університету 
Юліуса Максиміліана (Німеччи-
на) на чолі з ректором професо-
ром Альфредом Форхелем.

Підписавши у квітні цього року уго-
ду про співпрацю з нашим універси-
тетом, західні колеги приїхали дета-
лізувати можливості майбутнього 
співробітництва, до якого тепер та-
кож долучилися ЛНУ ім. І. Франка та 
ЛНМУ ім. Д. Галицького.
Дводенний семінар-нарада роз-

почався взаємним представленням 
університетів-учасників діалогу. 
Згодом  науковці  поділилися  на 
чотири секції: науковці-„медики“ 

спілкувалися безпосередньо в ме-
дичному університеті, представ-
ники  природничих  наук —  спо-
чатку  на  фізичному  факультеті 
Франкового вишу, а згодом у По-
літехніці; третя секція (інформа-
тики  та  математики)  проходила 
в Інституті комп’ютерних наук та 
інформаційних  технологій,  чет-
верта, на якій обговорювали деталі 
співпраці науковці з галузі гума-
нітаристики,  економіки  та  пра-
ва, — в Інституті гуманітарних та 
соціальних наук. Наступного дня 
науковці підвели підсумки зустрі-
чі та накреслили основні напрями 
співпраці.
— У нас побували 14 професорів 

з  Баварії  на  чолі  з  ректором Аль-
фредом Форхелем. Ця зустріч іні-

ційована двома ректорами: ним та 
професором Юрієм Бобалом, які по-
знайомилися торік у Вроцлавській 
політехніці (Польща) під час при-
своєння  там  професору  Форхелю 
звання doctor honoris causa. Наша 
співпраця  з  університетом Вюрц-
бурга  буде  насамперед  науковою. 
Плануємо взяти участь у спільних 
проектах, зокрема в новій програ-
мі ЄС із досліджень та інноваційної 
діяльності „Горизонт 2020“. Також 
ми  зацікавлені  у  співробітництві, 
що  стосується  обміну  студентами 
й викладачами та програм подвій-
них дипломів, — розповів прорек-
тор  з  міжнародних  зв’язків Юрій 
Рашкевич.

Анна ГЕРИЧ
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та відпочинку. Чималі надії Юрій Бо-
бало пов’язує із загальною орієнтацією 
української освіти на Європу і прий-
няттям нового ЗУ „Про вищу освіту“: 
це шлях до реальної академічної сво-
боди й інституційної автономії вишу, 
зокрема змоги університету розпоря-
джатись власними грошима, скажімо, 
спрямовувати основні фінансові ре-
сурси на найперспективніші напрями 
досліджень. Все це дозволить готувати 
висококваліфікованих фахівців, попу-
ляризувати Політехніку в українсько-
му й міжнародному освітньо-науково-
му просторі. Докладніше з програмою, 

як і звітом ректора за 2007–14 роки, 
можна ознайомитись на сайті універ-
ситету.
Делегати  запитували  Юрія  Яро-

славовича про особливості найближ-
чого опалювального сезону в умовах 
економії газу, про студентів з Криму, 
перспективи  розвитку  матеріально-
технічної бази і необхідність ремонту 
в 19 корпусі. Дехто з них публічно ви-
словив кандидатові підтримку, виокре-
мивши позитивні зміни чи тенденції 
в діяльності вишу впродовж його по-
передньої каденції на посаді ректора. 
Так,  завідувач  кафедри  АФМ  Назар 
Подольчак говорив про високі позиції 
Політехніки  у  рейтингах  вишів,  по-

міжкафедральні зв’язки

Нові можливості для студентів
13 червня на базі Львівської 

політехніки відбулося засі-
дання Координаційної ради завід-
увачів кафедр вищих навчальних 
закладів України за навчальним 
напрямом „Зварювання“.

Присутніх привітав директор Інсти-
туту інженерної механіки та тран-
спорту професор Зіновій Стоцько. Він 
зазначив: створення Координаційної 
ради дасть змогу тісніше співпрацю-
вати не лише в навчальній, а й науко-
во-технічній сфері, покращити рівень 
підготовки фахівців.
Декан  зварювального  фа-

культету КПІ, завідувач кафедри 
електрозварювальних установок 
Сергій Фомічов представив пере-
лік 19 основних і 3 додаткових ка-
федр, рекомендованих до складу 
Всеукраїнського об’єднання на-
вчальних закладів І — IV рівнів 
акредитації за напрямом „Зварю-
вання“  і  споріднених  напрямів 
(цей перелік після обговорення 
затвердили). Також доповів про 
новий галузевий стандарт вищої 
освіти України із засобів діагнос-
тики якості вищої освіти для бака-
лаврів напряму підготовки „зва-
рювання“, а також спеціальності 
„Технології та устаткування зва-
рювання“ (7.05050401 — підготов-

ка за ОКР „спеціаліст“, 8.05050401 — 
ОКР  „магістр“).  На  засіданні  під-
тримали  новий  галузевий  стандарт 
з моніторингу якості вищої освіти.
Розповідаючи  про  підготовку 

фахівців, наголосив, що нині у зва-
рюванні  необхідно  інтенсивніше 
впроваджувати сучасні інформаційні 
технології. Перспективним є засто-
сування методів математичної ста-
тистики, нечіткої логіки, штучного 
інтелекту  тощо.  Важливим  назвав 
залучення студентів до науково-до-
слідної роботи. Так, на зварюваль-

ному  факультеті  КПІ  функціонує 
студентське бюро „Дизайн“, створене 
з ініціативи студентів. Остання сту-
дентська робота — створення діючої 
моделі спортивного боліда.
Про  досвід  підготовки  фахівців 

з напряму „Зварювання“ у Львівській 
політехніці розповіла завідувач ка-
федри зварювального виробництва, 
діагностики та відновлення метало-
конструкцій Ганна Похмурська. Знач-
ну увагу в університеті приділяють 
практичній підготовці — завдяки ви-
робничим практикам та індивідуаль-

ній роботі студентів не лише 
на підприємствах,  а й  у  ка-
федральних навчально-нау-
кових  центрах,  що  спів-
працюють  із  виробниками 
зварювальної техніки та уста-
новами Західного наукового 
центру НАН і МОН України. 
Ганна Василівна акцентувала 
і на важливості налагоджува-
ти тісніші контакти з вишами 
Європи — для забезпечення 
студентських  обмінів.  Роз-
повіла про поїздку студент-
ської групи „Галицькі леви“ 
у Німеччину  в  рамках між-
народної програми DAAD.

Підготувала  
Ірина ШУТКА

вибори

Обрали ректора — і траєкторію  
розвитку університету

m Закінчення. Початок на 3 с.

зитивні  відгуки  роботодавців, 
участь політехніків у міжнарод-
них проектах. Інші наголосили на 
розвитку наукового потенціалу 
(Інеса Большакова, Богдан Стад-
ник, Георгій Лисяк), поліпшенні 
матеріальної  бази  (Володимир 
Гайдук), підтримці академічних 
свобод (Ірина Ключковська). Де-
які побажання (щодо необхіднос-
ті додатково мотивувати кращих 
студентів, боротись із проявами 
корупції) висловив голова Колегії 
та проф кому студентів і аспіран-
тів Політехніки Богдан Поліщук.
Після оголошення результа-

тів голосування, професор Юрій 
Бобало подякував делегатам за 
довіру й отримав вітання від пер-
шого заступника голови ЛОДА 
Йосифа Ситника і багатьох колег.

Ірина ШУТКА
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бакалаври захищаються

Із завданням справилися
На кафедрі метрології, стандартизації та серти-

фікації ІКТА 24 червня відбувся захист бака-
лаврських робіт групи МС-41 однойменної спеці-
альності. 19 студентів захищали свої роботи перед 
суворими членами ДЕКу і практично всі мають 
добрі й відмінні оцінки, троє з них отримають 
дипломи з відзнакою.

Під дверима невеличкої 
аудиторії, де відбувається 
захист, у різнобарвних ви-
шиванках зібралося діво-
че „царство“. Коло них — 
лише кілька хлопців. Пер-
шою йде захищатися Марія 
Кокоць. Тема її дипломно-
го проекту: „Розроблення 
кваліметричної  моделі 
оцінювання персоналу“. 
Марія впевнено, зі знан-
ням справи, майже не за-
глядаючи у „шпаргалки“, 
розпочинає  свій  захист. 
Оцінювання  персоналу 
відділу  збуту  кондитер-
ської фабрики „Нестле“ ді-
вчина обрала тому, що тут 
добре розвинута система 
управління персоналом, 
який, як відомо, є ресур-
сом будь-якої організації 
й  ефективно впливає на 
розвиток  підприємства. 
Екзаменатори задоволені 
виступом дівчини і її ґрун-
товними відповідями на 
запитання. Марія ж планує 
вступати до магістратури, 
а потім і в аспірантуру.
— Працюючи  над  те-

мою „Нормативно-техніч-
ні основи калібрувальних 
лабораторій  термометрів 
ультрачервоного  випро-
мінювання“,  дізнався  ба-
гато цікавого про наукові 
засади  калібрування  тер-
мометрів,  про  організа-
цію  такої  лабораторії  та 
вимоги, що ставляться до 
неї, — говорить Олександр 
Борозенець, який захищав-
ся  другим. — Я  навчився 
працювати з документами 
й  опрацьовувати  велику 
кількість наукової літера-
тури.  Навчання  планую 
продовжити в магістратурі.
Ліля  Костенко  тему 

„Аналіз інструментальних 

методів контролю якості 
мінеральних вод“ обрала 
не  випадково,  адже нині 
розвелося  дуже  багато 
підприємств,  які  вироб-
ляють  фальсифіковану 
мінеральну воду, користу-
ючись при тому брендами 
відомих фірм-виробників. 
Така вода, на думку дівчи-
ни, не є справжня, бо лише 
насичена  тими  елемен-
тами,  які  має  природна 
вода. В магістратурі пла-
нує продовжувати дослі-
дження не  лише методів 
аналізу мінеральної води, 
а й знайти нові шляхи по-
ліпшення її властивостей.
Світлану Добуш цікав-

лять нормативно-технічні 
забезпечення  утилізації 
переробки  зі  знешко-
дження  полімерних  від-
ходів. У своїй дипломній 
кваліфікаційній  роботі 
вона  досліджувала  про-
блеми побутових відходів, 
сміттєзвалищ, цікавилася 
відсотком  утилізації  по-
лімерних відходів, шукала 
нові методи для перероб-
ки  та  утилізації,  дослі-
джувала  інновації  тощо. 
Дівчина сподівається, що 
у  магістерській  роботі 
продовжить дослідження 
цієї теми.
А ось Ірина Дяченко пе-

реймається  збереженням 
тепла  у  наших  будинках. 
У  своїй  дипломній  Ірина 
досліджувала теплоізоля-
цію житлових будинків те-
пловізійним методом. Цю 
тему вона вважає актуаль-
ною,  адже нині  в  умовах 
формування  енергетич-
ної  незалежності  Украї-
ни  необхідно  ефективно 
й ощадно використовувати 
енергоресурси у житлово-

му секторі. Тепловізійний 
метод якраз і дозволяє ви-
явити витоки тепла  з бу-
динку,  плісняву  і  вологу 
на стінах, надходження до 
кімнат холоду, визначити 
стан електромережі в бу-
динку,  водопостачання. 
Таке обладнання в нас уже 
використовують, але ще не 
дуже широко, бо воно до-
волі дороге.  Ірина також 
планує  йти  в  магістерку 
і  далі працювати над об-
раною  темою,  глибше  її 
досліджувати.
Власне  кажучи,  було 

приємно спостерігати за 
цими  дівчатами  і  хлоп-
цями, які на захисті спіл-
кувалися з членами ДЕКу 
на рівних  і не дозволяли 
загнати себе „у кут“. Між 
ними  й  екзаменаторами 
відбувався не лише щирий 
діалог, а й відчувалося ве-
лике задоволення від обо-
пільного спілкування.
— Я тут не перший рік 

і маю про бакалаврів і ма-
гістрів  добрі  враження. 
На кафедрі працює чудо-
вий  викладацький  колек-
тив, проте хотілося б, щоб 
студенти  мали  тісніший 
зв’язок з практикою. Теми 
робіт  студенти  обирають 
дуже  актуальні,  потрібні 
людям і, зрештою, намага-
ються робити добрі справи 
для споживачів. Хоч маємо 
багато  законів  на  захист 
прав  споживачів  та,  на 
жаль, їх рідко використову-
ють. Приємно, що студен-
ти добре вникають у про-

блеми і не бояться важких 
запитань членів ДЕКу. Ті 
бакалаври,  які  нині  захи-
щаються,  в  майбутньому 
будуть  добрими  фахівця-
ми, — вважає голова ДЕКу, 
очільник громадської орга-
нізації „Спілка галицьких 
споживачів“, заступник ди-
ректора коледжу харчової 
і переробної промисловос-
ті Національного універси-
тету харчових технологій 
Павло Сосновський.
Коли із захисту повер-

талася до редакції, двері 
сусідньої аудиторії відчи-
нив завідувач кафедри ін-
формаційно-вимірюваль-
них технологій, директор 
ІКТА  професор  Богдан 
Стадник. Запевнив, що за-
хистом своїх дипломників 
він теж задоволений:
— Сьогодні захищало-

ся 8 бакалаврів стаціонару 
і  один  заочник  спеціаль-
ності  „Метрологія  та  ін-
формаційно-вимірювальні 
технології“ (загалом їх є аж 
40).  Всі  підготували  дуже 
ґрунтовні  роботи,  цікаво 
доповідали  й  отримали 
доб рі  та  відмінні  оцінки. 
Чимало  студентів  курсу 
планують йти в магістрату-
ру. Роботи, над якими вони 
працювали, стосуються ви-
мірювання  в  нанотехно-
логіях. Ця ділянка роботи 
дуже потрібна, а тому по-
чинає  розвиватися.  І  тут 
попереду — наша Політех-
ніка й моя кафедра.

Катерина ГРЕЧИН
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формула успіху

Дві вищі освіти, низка відзнак (стипендії і грамоти), статус найкращого 
молодого науковця ІНЕМ (2012), 3 посібники з грифом МОН. Це про Назара 

Подольчака — професора, доктора економічних наук, завідувача кафедри 
адміністративного та фінансового менеджменту ІПДО. Він захистив докторську 
у 33 роки, але найзначніше, сподівається, ще попереду

Чому в економіці важлива 
психологія

— Ви закінчили факультет економіки 
та менеджменту Політехніки, також 
вивчали право. Чому саме ці галузі?
— Економіку обрав невипадково. 
В моїй родині по материній лінії ба-
гато дрібних підприємців. Напевно, 
і я маю підприємницьку жилку. Дру-
ге — інтерес до точних наук, зокре-
ма математики. Це ще зі школи: до 
сьогодні вдячний прекрасному вчи-
телю Степану Степановичу Щербі. 
І хоч економіку до точних наук не 
зараховують, але сучасна економі-
ка — це великий обсяг даних, для 
аналізу яких потрібні математичні 
інструменти. Крім економіки, мене 
тягло до юриспруденції, тому па-
ралельно з навчанням в аспірантурі 
вивчав міжнародне приватне право 
в ЛНУ ім. І. Франка.

— 2003-го Ви захистили кандидат-
ську, 2011-го — докторську, тема якої 
„Соціально-економічна ефективність 
систем менеджменту машинобудів-
них підприємств“. Що означає „соці-
ально-економічна ефективність“?
— Якщо раніше говорили про еко-
номічну ефективність (відношення 
результату до затрат) і не брали до 
уваги екологічні, соціальні моменти, 
то нині на них змушені зважати деда-
лі більше. Тому було запропоновано 
модель, яка враховує ці моменти, а та-
кож проблеми, інтереси і мету різних 
зацікавлених груп, які є в меншості. 
Я міркував, яке значення це має в ді-
яльності підприємства у довгостро-
ковій перспективі. Також розроблено 
теорію мотивації, з плагіатом якої, до 
речі, воюю і до сьогодні.

— В чому суть теорії?
— Якщо задоволені основні потреби 
людини (в матеріальному і безпеці, 
згідно з теорією Маслоу), з’являються 
інші,  зокрема  потреба  в  ризику. 
Я запропонував поділити людей за 
схильністю до ризику, відповідно до 
цього визначати для них цілі: якщо 
перед людиною, несхильною до ри-

зику, поставити цілі з високим рів-
нем ризику, вона злякається і нічого 
не робитиме; якщо навпаки — теж 
не виконає завдання, бо, як вважа-
тиме, не реалізовує свій потенціал. 
Так і на підприємстві: одні шукають 
і приймають додаткові ризики, драйв, 
а інші — ні. І ті, й інші дуже потрібні 
в економіці. Несхильний до ризи-
ку — добрий бухгалтер, скрупульоз-
ний працівник контролюючих орга-
нів; а схильний — інноватор, готовий 
втілювати нові ідеї.

— Під час стажування у США, участі 
у проекті „Темпус“ Ви вивчали пробле-
му управління вишем, були керівником 
Лабораторії управління ВНЗ у Полі-
техніці…
— У лабораторії ми проводили опи-
тування, готували аналітичні допо-
відні, розробляли методи і стратегії 
ціноутворення, оцінювання вартості 
підготовки студентів різних напрямів 
(якщо економістові потрібна лампоч-
ка і ручка, то інженеру лабораторія). 
Спільно з Видавництвом університе-
ту провели акцію для видавців ака-
демічної літератури. Видали книжку 
про розвиток академічного книго-
видання, „Довідник для студента“, 
з ініціативи професора Анатолія За-
городнього — довідник нормативно-
правових актів Політехніки.

— А які особливості функціонування 
вишу у США?
— Відмінності  з Україною — від 
управління  до  навчального  про-
цесу. Управлінням там займаються 
професійні менеджери. Зазвичай, 
найвища посада  в  ректораті,  яку 
обіймає виходець з  академічного 
середовища, — проректор із науки: 
він має бачення розвитку наукової 
діяльності вишу, а втілюють його 
професійні менеджери. По-друге, 
кожен університет має чітку стра-
тегію: деякі ставлять на технічний 
блок, інші — на гуманітарний. У на-
вчальному процесі, скажімо, в еко-

номіці акцентують не на енциклопе-
дичних знаннях (як у нас), а на вмін-
ні презентувати себе, аналізувати 
і розв’язувати практичні проблеми. 
В науці — тісна співпраця з різними 
грантодавцями і фондами, зорієнто-
вана на практику, комерціалізацію; 
подвійне сліпе рецензування статей 
(спершу проходить лише 15–20 �).

— Які пріоритети маєте як керівник 
кафедри?
— Інноваційно підходимо до прак-
тичних занять. Перша траєкторія — 
класична — дає студентові можли-
вість  поліпшити  знання  завдяки 
читанню додаткової  літератури, 
розвинути навички публічного ви-
ступу. Друга — участь у розв’язанні 
прикладних проблем. У рамках про-
екту  „Освітньо-бізнесові  мости“ 
після  спілкування  з  керівниками 
підприємств студенти вибирають 
кілька проблем, над  вирішенням 
яких потім працюють. Це дозво-
ляє їм розвинути прикладні нави-
чки, сформувати певне портфоліо. 
З вересня запропонуємо третю тра-
єкторію — стартапів. Спробуємо 
допомагати студентам розвинути 
і реалізувати їхні ідеї (ми подали за-
яви на кілька грантів). У нас також 
діє студентська наукова організація 
Ex professo. Студенти активні, зби-
раються на стажування до Польщі. 
Словом, кожен може розвинути свої, 
закладені природою, схильності.

— Що потрібно для успіху — мене-
джеру і не лише?
— Видатний психолог Анатоль Рапо-
порт говорив про три речі — співп-
раця з іншим, повага до іншого і про-
щення  іншого. Це  результативно 
і в стратегічному плані. У 1990-х шля-
хом комп’ютерного моделювання була 
доведена ефективність цієї формули. 
До неї я хіба додав би постійну працю 
над собою, самовдосконалення.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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Паралелі між минулим і сучасним
Кафедрі історії держави і пра-

ва у Львівській політехніці 
лише три роки. Попри те, вона 
вже встигла розвинути свою 
наукову роботу.

Історія починається 
з населеного пункту
На цій кафедрі навчаються студенти 
Інституту права та психології пер-
шого-другого  курсу  та магістри. 
Щоб їх заохотити до наукової ро-
боти, викладачі пропонують дослі-
джувати певний період історії своєї 
малої батьківщини.
— Ми  допомагаємо  кожному 

студентові обрати те, що саме до-
сліджувати з історії своєї місцевос-
ті, — розповідає заступник завіду-
вача  кафедри  з  наукової  роботи 
Іван Терлюк. — Потім влаштовуємо 
в  інституті  конференцію,  і  кожен 
розповідає про цікаві, часто доволі 
унікальні моменти того населеного 
пункту, з якого він походить і, го-
ловне, намагається з’ясувати вплив 
фактора держави і права на розви-
ток суспільно-політичних процесів 
свого регіону.
Цього року особливу активність 

проявили другокурсники. Анатолій 
Шпур дослідив Володимир-Волин-
ський як стольне місто Волинського 
князівства, Наталя Цимбала — Пе-
ремишлянщину і село Стоки у кон-
тексті процесів вітчизняного дер-
жавотворення, Ольга Банах — село 
Сасів  у  контексті  суспільно-полі-
тичного устрою імперської Австрії. 
А першокурсниця Соломія Воєвода 
охоче  взялася  вивчати  воєводське 
правління в Україні доби Середньо-
віччя та раннього Нового часу. Такі 
дослідження викликають у студен-
тів  чималий  інтерес  до  того, щоб 
надалі розвиватися науково.

Інтернет-конференції — 
це по-сучасному
Щораз частіше українські викладачі 
та студенти вдаються до конферен-
цій через скайп. Така практика дав-
но звична за кордоном. Це досить 
оптимальне вирішення проблеми 
коштів і доїзду до іншого міста чи 
навіть країни. Достатньо лише під-
готувати на доброму рівні певне на-

укове дослідження — і студентові чи 
викладачеві випадає нагода поспіл-
куватися зі своїми колегами з інших 
вишів, почути їхню думку на ту чи 
іншу проблему.
На кафедрі історії держави і пра-

ва вже готуються до четвертої такої 
конференції, яка повинна відбути-
ся наприкінці  грудня  і  стосувати-
меться обговорення ідеологічних, 
теоретичних та історико-правових 
аспектів функціонування держав-
них органів та інституцій в умовах 
надзвичайного стану та військової 
окупації. Про попередні конферен-
ції  розповідає  завідувач  кафедри 
Володимир Макарчук:

— Наша травнева конференція 
була присвячена політико-правовій 
ідеології українського національно-
го державотворення. Попередні дві 
стосувалися правового регулювання 
міжнаціональних відносин в Укра-
їні,  а  також  конституціоналізму 
в Україні. До  конференцій  актив-
но долучаються науковці  з різних 
міст. До прикладу, в останній брали 
участь близько тридцяти делегатів 
із Харкова, Києва, Донецька, Івано-
Франківська і, звісно, Львова.

Те, що на часі
На кафедрі наукову діяльність ре-
алізовують за двома напрямами — 
історико-правові  засади  україн-
ського  державотворення,  інсти-
туційний та ідеологічний аспекти 
і  правовий механізм  радянізації 
західних областей України. Хоча 
це не виключає роботи над канди-
датськими дисертаціями на  інші 
теми. Скажімо, аспірантка Ірина 
Андрусяк досліджує жіночий рух 
у Західній Україні (а це кінець XIX 
— початок XX  ст.),  а Олена Ан-

дрієнко вивчає питання, дотичні 
до міжнародних відносин  і між-
народного права. Асистент Олег 
Сорочкін — адміністративне пра-
во, а саме — міське місцеве само-
управління. Півроку тому Соломія 
Цебенко захистила кандидатську 
з царини теорії держави і права.
Цікаву  і  фактично  до  кінця  не 

розкриту  тематику  досліджує  до-
цент Микола Поліковський —  ді-
яльність радянських правоохорон-
них органів у Західній Україні 1939 
— сер. 50-х років минулого століття, 
їхню  боротьбу  з  національно-ви-
звольним рухом.
— Сама назва нашої кафедри пе-

редбачає заглиблення в минуле. Але, 
безумовно, це заглиблення завжди 
має вихід на сучасність. Між цими 
двома аспектами фактично завжди 
можемо провести певні паралелі. До 
прикладу, наступного місяця в жур-
налі „Порівняльне правознавство“ 
вийде моя стаття, де я в порівняль-
но-правовому напрямі проаналізу-
вав події навколо Судетської області 
Чехословаччини, яку 1938 року анек-
сував Гітлер, і теперішнього анексо-
ваного Криму. Виявляється, у бага-
тьох моментах Гітлер був більшим 
адептом  чинного  міжнародного 
права, ніж тепер Путін, адже біль-
ше дотримувався норм і правил по-
ведінки, — розповідає Володимир 
Степанович.
Ще один аспект наукової робо-

ти — видання посібників із тих дис-
циплін, які викладають на кафедрі: 
„Історія держави і права України“, 
„Римське приватне право“, „Історія 
держави і права зарубіжних країн“ 
тощо.  Незабаром  вийде  ще  один 
посібник  —  „Історія  української 
політико-правової  думки“.  Через 
нестачу  коштів  уже  кілька  років 
у  друці  Центру  дослідження  ви-
звольних змагань — науково-попу-
лярне видання „Сталінський тоталі-
таризм в Україні: історико-правові 
аспекти“. Два роки тому на основі 
міжнародної конференції у Москві 
„Розділена Східна Європа: кордони 
і трансфер населення“, в якій взяли 
участь Володимир Макарчук та Іван 
Терлюк, побачила світ монографія, 
видана в Кембриджі.

Ірина МАРТИН
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лицарі духу

Граф, який вибрав убогість і служіння іншим
17 червня 2014 року 

В е р х о в н а  Р а д а 
України постановила 
у 2015 році урочисто, 
на державному рівні, 
відзначити 150-річ-
чя з дня народження 
Митрополита Андрея 
Шептицького.

Українець  
з діда-прадіда
Глава  УГКЦ  народився  29  лип-
ня 1865 року у Прилбичах, що на 
Львівщині,  у  графській  родині, 
і став монахом, світочем духу, укра-
їнським Мойсеєм. Також у липні, 
11 років тому, народилася моя мо-
лодша сестра Андріяна. „Який тут 
зв’язок?“ — здивується хтось. Річ 
у тім, що назвали мою сестру саме 
на честь Митрополита Андрея.
— А  чим  він  такий  незвичай-

ний? — запитала я маму (мала тоді 
7 років). І мама розповіла мені про 
нього. Про те, що Роман (таке його 
справжнє ім’я) Шептицький міг зро-
бити блискучу кар’єру і жити у розко-
ші. Але ще в гімназійні роки пробуди-
лося у його душі прагнення служити 
українському народові, з яким його 
рід розлучила історична недоля…
„ …Я українець з діда-прадіда, 

а церкву нашу та й святий наш об-
ряд полюбив я цілим серцем, при-
святивши  для  Божої  справи  ціле 
життя.“, — казав Митрополит.

„Я чую, що Бог  
хоче мати його своїм“
Такі слова написала мати майбутньо-
го Митрополита, а тоді ще 9-річного 
хлопчика Романа у день його першої 
сповіді і першого св. Причастя. Втім, 
коли син оголосив, що вирішив стати 
монахом і греко-католицьким свя-
щеником, це була драма для родини 
Шептицьких. Мама, однак, казала, 
що це найбільша жертва, яку вона 
приносить Богові.
Блискуче  завершивши  правни-

чі  студії, молодий доктор вступає 
до василіанського монастиря у До-
бромилі і приймає у чернецтві ім’я 
Андрей. Вістка про вступ молодого 
графа до українського василіянсько-
го чину розійшлася по всій Галичи-

ні. У 1895 році 31-річний 
Андрей Шептицький стає 
ігуменом  (наставником) 
Онуфріївського монасти-
ря отців-василіян у Льво-
ві,  де  розгортає  широку 
місіонерську працю, а че-
рез 4 роки Папа Лев XIII 
призначає  його  Станіс-
лавським єпископом.
Візитація Гуцульщини 

створила довкола Андрея 
Шептицького  легенду, 

що ще довго жила у пам’яті гуцулів. 
Єпископ  був  уже  на  Святоюрській 
горі, а вони ще розповідали, як він 
об’їжджав їхні гори на білому коні, 
відправляв по селах Богослужіння, 
розмовляв  гуцульською  говіркою 
і навіть написав нею теплий, турбо-
тливий пастирський лист до гуцулів.
У  нашому  сімейному фотоаль-

бомі є фото з мальовничого гуцуль-
ського села Криворівня — там збе-
реглася стара дерев’яна церква, а на 
ній —  табличка  про  візит Андрея 
Шептицького.

„Служити працею, 
пожертуванням, святістю“
1900 року Андрей Шептицький стає 
Львівським архиєпископом і Галиць-
ким митрополитом. „Для мене як 
для місіонера нема і не може бути ні 
однієї чужої ділянки з життя дору-
ченого мені Богом народу“, — писав 
він. І це справді так.
Шептицький  заснував Народну 

лічницю, Порадню для матерів, під-
тримував „Просвіту“, „Рідну школу“, 
Пласт, для якого віддав свою земель-
ну ділянку в Підлютому для літнього 
таборування. Ведучи скромне мона-
ше життя, всі прибутки з митропо-
личих осілостей і родинного маєтку 
жертвував на народні цілі. Щороку 
своїм  коштом  утримував  десятки 
юнаків  і  дівчат,  дбаючи  про  їхню 
освіту,  матеріально  підтримував 
талановитих митців. Особливо щед-
рим меценатом Митрополит був для 
українського мистецтва. 1905  року 
він заснував і підтримував у Львові 
церковний музей, який згодом став 
Українським національним музеєм.
Андрей Шептицький був членом 

Галицького  сейму  і  Палати Панів 
у Львові, палким захисником свого 

народу  перед  польським  урядом. 
Він відкрито й безстрашно висту-
пив проти німецького націонал-со-
ціалізму, не боявся написати листа 
самому Гімлерові. Завдяки Андрею 
Шептицькому  у  підвалах  собору 
св. Юра були врятовані сотні євреїв.
Кілька років тому з’явився фільм 

„Владика Андрей“, і коли ми його пе-
реглядали, мене вразив епізод, коли 
вже старенький і недужий Митропо-
лит обіймає маленького сина львів-
ського рабина і обіцяє його батькові, 
що потурбується про нього. Згодом 
врятований єврейський хлопчик Курт 
Левін стане відомою людиною, а сво-
їх синів назве Андреєм і Климентієм 
(на честь рідного брата Митрополи-
та, що також став монахом).
Ціле життя Митрополит Андрей 

страждав від важких недуг. Хвороби 
постійно мучили його  богатирське 
тіло (зріст його був понад 2 метри). 
Від 1934 року владика майже не міг 
стояти на ногах. Ватикан дав йому 
спеціальний дозвіл відправляти служ-
бу, сидячи в інвалідному візку, а та-
кож хреститися і благословляти лівою 
рукою, бо права не працювала…
Але до останніх днів свого зем-

ного життя Владика Андрей відда-
но служив Богові і своїй пастві, був 
справжнім велетом духа. І недарма 
український народ назвав Митропо-
лита Мойсеєм, бо він мужньо й терп-
ляче  вів  його  крізь  усі  лихоліття, 
всебічною  і  невсипущою  працею 
піднімаючи  до  духовної  й  націо-
нальної зрілости.
Сьогодні до крипти Святоюрсько-

го собору, де похований Митрополит 
Андрей,  приходить  багато  людей, 
щоб помолитися біля його гробу, по-
дякувати за отримані ласки. Студенти 
йдуть напередодні сесії помолитися 
за успішне складання іспитів, май-
бутні подружжя — за міцний шлюб 
і щасливе родинне життя, матері — за 
своїх дітей. Бог вислуховує прохання 
через  заступництво Митрополита, 
і саме завдяки Божій ласці і за посе-
редництвом  Андрея Шептицького 
11  років  тому,  попри  всі  невтішні 
прогнози  лікарів,  у мене  з’явилася 
довгоочікувана сестричка Андріянка.

Марія КІНДРАТОВИЧ, 
студентка факультету журналіс-

тики ЛНУ ім. І. Франка
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добрі справи

Друге дихання скульптур  
майстрів Старого Брусна

Старе Брусно, що на Любачівщині, хоч на мапі нинішньої Польщі вже 
не знайдете, проте й досі не залишає байдужими тих, хто добре зна-

ється на бруснівському камені, милується роботами тамтешніх май-
стрів-самоуків як у Польщі, так і в Україні. Багато робіт українського 
скульптора Григорія Кузневича можна побачити й у Львові.

Приємною  несподіванкою  для 
шанувальників  цього  мистецтва 
і людей, які його творили, став ви-
хід книжки „Brusno (nie)istnienie 
w kamieniu“, яку випустило поль-
ське видавництво товариства „Ма-
гурич“. В ній багато часом і неві-
домої загалу інформації про най-
цікавіших каменярів-скульпторів 
довоєнного села. Вперше я побачи-
ла книжку у члена Суспільно-куль-
турного товариства „Любачівщи-
на“, директора ЛСШ № 57 ім. Ко-
роля  Данила  Ігоря  Любицького. 
Цікавість викликала не лише книж-
ка, а й те, що поляки присвятили її 
саме українським майстрам. Одне 
тільки було прикро, що вийшла вона 
лише польською мовою.
Як виявилося згодом, ця книжка 

була в Ігоря Миколайовича не ви-
падково. Її подарували йому авто-
ри —  викладач  Державної  вищої 
Східноєвропейської  школи  в  Пе-
ремишлі Ольга Соляр та  каменяр, 
громадський  діяч,  співзасновник 
Суспільно-культурного товариства 
„Надсяння“ у Перемишлі,  заснов-
ник товариства „Магурич“ Шимон 
Моджейовський на знак вдячності 
за  посильну  допомогу  у  збиранні 
матеріалів до книжки.

— Ігоре Миколайовичу, чому товари-
ство „Магурич“ зацікавилося бруснів-
ськими майстрами?
— Мета і завдання товариства — 
відновлення цвинтарів, фіґур, цер-
ковної  архітектури на  території 
Польщі. Магуричани самі знаходить 
такі  об’єкти, шукають  спонсорів 
і ентузіастів цієї справи і спільними 
силами їх відновлюють. Очевидно, 
Ольга і Шимон довідалися про мого 
родича і славного майстра мону-
ментально-декоративної скульп-
тури Григорія Кузневича, багато 
робіт якого є на давньому цвинта-
рі у Старому Брусні. Пригадую, як 
один із французьких журналістів 
написав, що цвинтар у Брусні є од-

ним із найгарніших сільських цвин-
тарів Європи.

— Як Ви познайомилися з авторами 
книжки?
— Ольга і Шимон вже довший час 
збирали відомості про наших відо-
мих бруснівчан  як  у Польщі,  так 
і в Україні. Польські старожили із 
села Нове Брусно їм дещо розповіли 
про родини майстрів, серед яких зга-
дали про Любицьких і Кузневичів, 
з якими ми є родиною. Відтак, ви-
йшли на мене, бо у нашому роду теж 
було багато видатних майстрів-са-
моуків. Я порадив їм поїхати в село 
Желдець, де стоїть пам’ятник робо-
ти мого вуйка Антона Любицького. 
Ольга і Шимон скористалися пора-
дою, поїхали туди, сфотографували, 
поспілкувалися з онуком маминого 
брата. Потім ми зустрілися у Львові. 
Так і почали співпрацювати.

— В чому полягала Ваша допомога?
— Дуже виручили щоденники мого 
вуйка  Антона,  знаного  майстра 
бруснівського каменю. Разом з ді-
дом, своїми братами і внуками вони 
мали власну каменоломню і робили 
чудові пам’ятники. До речі, вуйко 
робив їх і на нашому подвір’ї у Льво-
ві. Вже маючи поза 70 років, він ви-
рішив написати „Історію Старого 
Брусна“.  Його  докладні  спогади 
складаються з 15 шкільних зошитів, 
в яких він описав не лише історію 
села,  а  й  про  всіх  його  видатних 
мешканців, про майстрів, які пра-
цювали з різними покладами брус-
нівського каменю, а відтак і робили 
розмаїту продукцію: хто — жорна, 
хто — млинське  каміння,  хто — 
пам’ятники… Є там і ціни за кож-
ну роботу. Вуйко докладно описав 
і виселення з нинішніх польських 
теренів,  і  дальші  поневіряння… 
Для „Магуричів“ то була велика до-
помога, адже збереглося ще й ба-
гато різних світлин: родинних (ще 
з тридцятих років), скульптурних 

робіт, які вже були на цвинтарях чи 
ще стояли у майстерні.

— Бачу, що окрім вуйкових спогадів, 
маєте ще й чимало іншої інформації 
про Старе Брусно і його мешканців. Як 
збирали цей архівний матеріал?
— Багато зібрано зі спогадів роди-
ни. Світлини, як і різна інформація, 
потрапляли до рук із різних джерел, 
часом дуже несподіваних. На жаль, 
багато  інформації,  яку  заховали 
в криївках, затопила вода, решта — 
згоріло.

— Часто буваєте в Старому Брусні?
— Взагалі, село поросло лісом, як 
і наш цвинтар. Мушу сказати, що 
вихід  і  презентація  книжки  про 
скульпторів Старого Брусна від-
булася в Горинці. В книжці автори 
покритикували ґміну за те, що не 
пильнує старий бруснівський цвин-
тар. Поляки спочатку дуже обра-
зилися, зате критика таки на них 
вплинула. Коли був там нещодавно, 
то побачив зовсім інший цвинтар: 
старезні дерева зрізані, на старій 
частині цвинтаря чисто, доріжки 
посипані  білим  піском,  близько 
20 пам’ятників відновлено за новіт-
ньою технологією. І все зроблено за 
кошти місцевої влади.

— Співпрацюватимете з „Магурича-
ми“ й надалі?
— Звичайно, адже вони подали до-
кументи на участь у проекті „Майдан 
виселених“. До цієї участі запросили 
нашу школу і Суспільно-культурне 
товариство „Любачівщина“. Якщо 
їм вдасться отримати 40 тисяч зло-
тих, то перевидадуть книжку про 
Брусно українською мовою  і від-
новлюватимуть цвинтар у селі Лівча 
(неподалік Брусна).

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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громадська робота

Новий щабель у діяльності „Вирію“
Протягом шести років науковці, 

студенти та зацікавлені темати-
кою збереження пам’яті про етнічні 
українські землі в межах міжнарод-
ного науково-пошукового табору-
експедиції „Вирій“ працювали над 
відновленням давніх українських 
поховань та церкви на Закерзонні. 
Цей рік для організаторів — етап 
підсумків, експериментів, ново-
введень і переходу на новий рівень.

— Перше, що ми зробили — провели 
у травні стратегічну сесію плануван-
ня і розвитку не лише табору „Вирій“, 
а й проекту організації „Вирій“. Ми вже 
„виросли“ до громадського об’єднання, 
яке гуртуватиме людей, небайдужих 
до культурної та матеріальної спад-
щини етнічних українських земель на 
території і за територією сучасного 
кордону. Маємо чимало планів та ідей 
щодо різних просвітницьких проектів, 
таборів тощо. Для реалізації поставле-
них перед собою завдань ми виділили 
півроку. Роботу провадитимемо в різ-
них напрямах і, відповідно, люди, які їх 
очолюють, гуртуватимуть довкола себе 
тих, хто зможе допомогти їм у реаліза-
ції цілей, — розповіла студентка пер-
шого курсу ОКР спеціаліст Інституту 
архітектури, співорганізатор „Вирію“ 
Христина Дубницька.
Цьогоріч основний напрям табору 

„Вирій“ (проходитиме в першій полови-
ні серпня) буде зосереджений на рестав-
раційних роботах. Протягом п’яти днів 
учасники експедиції (переважно сту-
денти-реставратори) під керівництвом 
науковця, доцента кафедри реставра-
ції та реконструкції архітектурної та 
мистецької спадщини ІАРХ Львівської 

політехніки Олени Стасюк побувають 
на всіх трьох об’єктах, де працювали 
попередні роки. Головне завдання — 
підбити підсумки, завершити інвента-
ризацію, зробити описи, обміри, щоб 
у майбутньому все задокументувати.
Христина розповіла, що цього літа 

табір матиме менше мандрівної час-
тини, а більше уваги приділять роботі 
на цвинтарях. Другим етапом цього-
річної експедиції буде пошук нових 
місць для дальшого розвитку і роботи. 
Наразі як варіант організатори роз-
глядають поїздку на Мармарощину та 
Південну Буковину (українська етніч-
на територія у закарпатській Румунії). 
Там є кілька десятків сіл, де попри те, 
що не мешкають українці (гуцули), ді-
ють наші національні осередки. Тож 
цілком ймовірно, що ця розвідуваль-
на експедиція відкриє нові об’єкти для 
майбутніх проектів.
— Також серед наших планів роз-

витку „Вирію“ є долучення до схожих 
за  тематикою  проектів.  Крім  цього, 
спілкуючись із різними людьми, дійшли 
висновку, що тематика нашої роботи, 
зокрема  й  Закерзоння  не  цілковито 
розкрита, але досить цікава. Зараз уже 
маємо чимало просвітницьких напра-
цювань, тож розглядаємо можливість 
читати лекції чи проводити семінари 
в різних навчальних закладах. Ще од-
ним кроком розвитку стане розширен-
ня співпраці з різними громадськими 
та молодіжними організаціями. Зараз 
учасниками наших проектів є представ-
ники  „Пласту“, Студентського  брат-
ства, „Спадщини“, „Молодої Лемків-
щини“, — підсумовує співрозмовниця.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Український інститут націо-

нальної пам’яті провів кру-
глий стіл „Комунізм в Украї-
ні: доктрина, практика, зло-
чини“. Це початок широкого 
суспільного обговорення 
наслідків комунізму в Україні. 
Головна мета дискусії — при-
вернути увагу органів влади 
та громадськості до необхід-
ності дослідження злочинів 
комуністичного режиму. 
Науковці обговорили ідео-
логію і практику комунізму, 
його наслідки для України, 
а також європейський досвід 
та українські перспективи 
правової оцінки злочинів 
тоталітаризму.

26 червня у Львові на розі 
вулиць Шопена та Гребінки 
з’явилися інформаційні та-
блиці про польського піаніс-
та та композитора Фредеріка 
Шопена та українського 
письменника, видавця Євгена 
Гребінки, які були сучас-
никами Шевченка. Таблиці 
встановили в межах проекту 
„Людина епохи Шевченка“, 
присвяченого 200-літтю з дня 
народження поета. Загалом 
встановлять 18 таблиць, які до-
зволять мешканцям та гостям 
Львова дізнатися більше про 
тих діячів культури, які твори-
ли у добу Шевченка.

Меморіальну таблицю 
в пам’ять Героїв Небесної 
Сотні та загиблих україн-
ських військових на сході 
України відкрили в Арген-
тині. Таблицю встановили на 
українському цвинтарі у місті 
Монте-Гранде, провінція Буе-
нос-Айрес. На початку заходу 
відбулася поминальна служба 
для вшанування пам’яті всіх 
українців, які віддали життя за 
захист України.

Оргкомітет із підготовки фес-
тивалю „Зашків — земля геро-
їв-2014“ вирішив перенести 
фестиваль через політичну 
ситуацію в державі та заги-
бель українських військових. 
Попередньо домовилися пе-
ренести фестиваль на 22–
24 серпня і присвятити його 
Дню Незалежності України.

За матеріалами інформагенцій
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поселення

Усе про гуртожитки та їх мешканців

Літо — гаряча пора для студентів, а ще більше для працівників 
Студмістечка. Про поселення, перепоселення, ремонти розповів 

заступник директора Студмістечка Політехніки Ігор Якубовський.

Тонкощі поселення
Щороку підготовлення до поселен-
ня у гуртожитки — процес непро-
стий і марудний. Цьогоріч він не 
буде легший, хоч Ігор Якубовський 
налаштований оптимістично і каже, 
що дадуть собі раду.
— Зараз  ми  вже  подали  в  ін-

ститути  кількість  вільних  місць 
із номерами кімнат. Нам вдалося 
зберегти минулорічні  квоти. Хоч 
уже  зараз  знаємо, що  цьогорічне 
поселення  буде  ускладнене  тим, 
що, з огляду на ситуацію в країні, 
очікують на масовий вступ абітурі-
єнтів зі Східної України. Зрештою, 
й нещодавно поселили більше со-
тні  студентів,  які  перевелися  на 
навчання до Політехніки  з  крим-
ських вишів. Проблема в тому, що 
варіанти для поселення давно всі 
вичерпані, тож сподіватися на по-
яву  альтернатив  не  доводиться. 
Звичайно, знову проситимемо по-
сприяти  і  допомогти  керівників 
інших львівських вишів, де наплив 
студентів дещо менший, — розпо-
вів Ігор В’ячеславович.
Передбачають, що  як  і  в  попе-

редні роки, спеціалістів і магістрів 
випускного  курсу  поселятимуть 
лише за особливої потреби: прак-
тика, соціальні підстави тощо. Тож 
сподіваються,  що  в  такий  спосіб 
з’явиться деякий резерв. Також чи-
малу кількість мешканців виселили 
за порушення правил внутрішнього 
розпорядку (близько 200 осіб).
Поселення, як  і щороку, відбу-

ватиметься у два етапи: перший — 
соціальні  категорії  з  18  серпня, 
а з 26 серпня — решта охочих меш-
кати у гуртожитку.
— З усіма питаннями поселен-

ня студенти повинні звертатися до 
заступників директорів із виховної 
роботи своїх інститутів. Поселення 
здійснюється на конкурсній основі, 
відповідно всі чинники впливають 
на це. Очевидно, що перевагу ма-
ють соціальні категорії студентів. 
А щодо старшокурсників, то осно-
вними критеріями для перепоселен-
ня є рейтинг у навчанні, наукові та 

спортивні здобутки тощо, — наго-
лосив Ігор Якубовський.

Ремонти для комфорту
Незважаючи на складну фінансову 
ситуацію, у Студмістечку старають-
ся, аби життя мешканців було більш-
менш комфортним. Тож ремонти 
тривають.
Вже зараз завершується ремонт 

у гуртожитку № 9. Там уже зробле-
ні душові на кожному поверсі, по-
фарбовано стіни в коридорах. Тобто 
гуртожиток оновлений. Після цього 
заплановано встановити душові на 
кожному поверсі у гуртожитку № 7. 
Схожий ремонт буде й у гуртожитку 
№ 5. Також там ще відремонтують 
коридори та санвузли.
— Болюче  питання —  ремонт 

душової у гуртожитку № 14. Зроби-
ти це планували ще минулоріч, але, 
на жаль, ситуація в країні змусила 
призупинити  роботи.  Зараз  має-
мо надію, що будуть зміни і за літо 
вдасться дещо завершити. Робити-
муть  косметичні ремонти кухонь, 
коридорів, місць загального корис-
тування в гуртожитках із коридор-
ною системою, — зазначив мій спів-
розмовник. — Нашою  нагальною 
проблемою залишається гуртожиток 
№ 1. Значну частину роботи там за-
вершено: дах, вікна, кімнати гото-
ві, але не зроблено санвузли і кухні, 
тож, відповідно, ми не можемо туди 
селити людей.
Ігор Якубовський каже, якби вда-

лося „запустити“ цей гуртожиток, 
то це додатково дві сотні місць. Тоді 
можна було б „зняти“ гостроту про-
блеми поселення.
Не вирішеною через фінансову 

складову  залишається  і  проблема 
гуртожитку № 4. У частину кімнат 
взагалі  нема  можливості  вселяти 
мешканців. Щоправда, в цьому гур-
тожитку вже почали ремонт — за-
мінили  один  стояк.  Але  наразі  на 
цьому все зупинилося.
На  фінансування  „очікують“ 

і сходи біля гуртожитку № 3. Розпо-
чати їх ремонт планували навесні. 
Загалом, як наголосив заступник ди-

ректора Студмістечка, нема жодно-
го питання, яке би не вирішувалося 
за  умови  покращення  фінансової 
ситуації в країні.

Мешканці та їхні недоліки
— Завжди кажу, що гуртожитки — 
це своєрідний зріз населення. Як 
у будь-якому місті, в нас мешкають 
дуже різні люди і, відповідно, ви-
никають різні ситуації. Також треба 
зважати на те, що молодь приїжджає 
з різних регіонів і „привозить“ різ-
ний тип поведінки, стосунків. Тож, 
звичайно, виникають інколи кон-
флікти. Але вони не мають систем-
ного характеру, — розповів  Ігор 
Якубовський.
Переважно штрафників виселя-

ють  за  вживання  алкоголю,  анти-
санітарію. Звичайно, порушникам 
передовсім роблять зауваження, але 
якщо вони не реагують, то керівни-
цтво змушене вживати відповідних 
заходів.  Серед  частих  правопору-
шень є також недотримання правил 
пропускного режиму, шум посеред 
ночі, санітарний стан кімнат та бло-
ків тощо. На жаль, бувають пооди-
нокі випадки, коли доводиться пода-
вати скаргу в університет, і студенти 
отримують ще й догану.
— Із хлопцями виникають одні 

проблеми, з дівчатами — інші. Час-
то з дівчатами складніше, бо це ніби 
й смішні проблеми, а вони сприйма-
ють це надто серйозно. Наприклад, 
суперечки можуть виникати через 
те, що хтось швидше зранку проки-
дається і починає готувати, чи на-
впаки, пізно лягає спати, бо вчить-
ся  довго.  Натомість  із  хлопцями 
бувають ситуації, коли четверо осіб 
у кімнаті, і хтось один не хоче при-
бирати, то ті троє замість того, щоб 
вплинути на нього — теж не при-
бирають. І як результат — штрафні 
бали, — навів приклади Ігор Якубов-
ський. — Тому завжди закликаємо, 
щоб студенти самотужки не вирішу-
вали проблем, краще підійти і по-
радитися, можна написати скаргу, 
не обов’язково вказувати кімнату, 
прізвища. Адже часом те, що зда-
ється  катастрофічним,  насправді 
можемо вирішити.

Наталія ПАВЛИШИН
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дипломні проекти

Готельний номер  
чи студія звукозапису — 
студенту-дизайнеру все до снаги

Третій випуск за спеціальністю 
„Дизайн“ у Технологічному 

коледжі Львівської політехніки 
набагато сильніший за попередні — 
багато цікавих ідей у роботах, пред-
ставлених для дипломного захисту, 
багато креативу й перспективи 
щодо професійного зросту надалі.

Викладачі  спеціальності  „Дизайн“ 
у коледжі готують майбутніх дизай-
нерів інтер’єрів і дизайнерів одягу. 
Вони зауважують, що інтер’єрний на-
прям більш популярний серед студен-
тів, бо видається їм легшим, ніж мо-
делювання костюма та його пошиття, 
а також модним, тож цьогоріч серед 
випускників дизайнерів одягу — 12, 
а інтер’єру — 29.
Перший костюм студенти шиють 

для себе, що мотивує  їх працювати 
натхненно далі й згодом шити одяг 
для  інших.  Щоб  показати  здобуті 
під час навчання знання з рисунка, 
композиції, відтворити придуманий 
образ  через  колір  тканини,  її  фак-
туру, внести в нього новизну, вони 
часто  вибирають  складний  щодо 
технологічного втілення святковий 
одяг — для випускних, вечірніх уро-
чистостей, а також той, який можна 
демонструвати на подіумі. При цьому 
використовують нетрадиційні поєд-
нання тканин — шифону зі шкірою, 
хутра  з  трикотажем.  Таким  чином 
студенти намагаються виразити свою 
сутність і зробити це нестандартно.

Підготовка  до  дипломного про-
екту інколи починається ще з курсо-
вої роботи, згодом до неї додається 
практика у приватних дизайнерських 
фірмах  або  на  швейних  підприєм-
ствах. Ті студенти, що обрали дизайн 
інтер’єру,  до  дипломного  проекту 
часто беруть реальні об’єкти — мага-
зини, кімнати відпочинку львівських 
готелів чи власні квартири, які по-
требують удосконалення й перепла-
нування. Приваблюють  дизайнерів 
і нежитлові приміщення — вони про-
бують створити свій простір, дотри-
муючись вибраного стилю, викорис-
товуючи зручне зонування й деколи 
незвичні аксесуари, у студії звукоза-
пису, редакторському кабінеті, фо-
тостудії тощо. Є уже проекти навіть 
актової зали, їдальні, бібліотеки, ка-
бінету моделювання коледжу й стан-
дартної  кімнати  у  студентському 
гуртожитку, бракує лише грошей для 
втілення їх у життя.
Незважаючи на те, що тепер без 

комп’ютерних програм обійтися важ-
ко,  студенти  свої  проекти  роблять 
вручну. Викладачі пояснюють такий 
підхід бажанням позбутися плагіату, 
дати можливість студентові відчути 
колір  безпосередньо,  під  час  його 
змішування. Крім цього, переконані 
вони, якщо студент уміє все намалю-
вати на папері, то і в комп’ютері він 
це зробить не згірш.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
28–29 червня в Раковці на Львів-

щині відбувся музичний фес-
тиваль Rakovets Fest. Учасники 
фестивалю — відомі українські 
групи: „Антитіла“, Rock-H, „Тінь 
сонця“, „Один в каное“, „Вере-
мій“, тощо. Крім музичної, була 
й літературна частина — діяла 
сцена, де могли виступити всі 
любителі поезії та прози. Орга-
нізатори перерахували частину 
зібраних за квитки грошей на 
рахунок фонду „Сестри Даліли“ 
для хворих на гіпертензію.

Популярні у соцмережі історії 
з Майдану журналістки Крісті-
ни Бердиських опубліковано 
у книзі „Єлюди. Теплі історії 
з Майдану“. Крістіна під час ре-
волюції була щодня на Майдані, 
спілкувалася з мітингувальни-
ками, кожен з яких мав свою 
особливу історію. Все це вона 
публікувала у Facebook. На пре-
зентації були присутні деякі з її 
героїв. Авторка зізналася, що 
у неї нема улюблених історій.

Відомі львівські художники-
іконописці Лев Скоп та Тетяна 
Думан написали ікони святих 
угодників для поранених 
в зоні АТО. Образи п’ятьох свя-
тих, написані на ґонті з церкви 
Св. Юра, що у Дрогобичі, пере-
дані військовим, які перебува-
ють на лікуванні у Львівському 
військовому шпиталі. Ікони 
з благословення Митрополита 
Львівського та Сокальсько-
го УПЦ КП Димитрія освячені 
у Свято-Покровському Кафе-
дральному Соборі.

У Львові попрощалися з те-
атральним режисером, за-
служеним діячем мистецтв 
України, засновником театру 
„Ґаудеамус“ Борисом Озеро-
вим. Він помер 22 червня на 
72-му році життя. Свій театр 
„Ґаудеамус“ створив на базі 
студентського театру естрад-
них мініатюр факультету авто-
матики Львівського політехніч-
ного інституту. За своє життя 
Борис Озеров поставив понад 
80 вистав, серед яких „Інци-
дент“, „Шукайте жінку“, „Качине 
полювання“, „Двоє на гойдалці“ 
тощо. Остання його прем’єра 
відбулась лише місяць тому.

За матеріалами інформагенцій
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для гурманів

Метрова піца — голодним не будеш
На ресторанному ринку України діє своя „Mafia“. Це ціла мережа закла-

дів харчування, де відвідувачам пропонують смаколики італійської 
і японської кухні за помірними цінами. У кризовий період нема можли-
вості відкривати нові ресторани, зате, вважають їх власники і партнери, 
можна зосередити зусилля на покращенні якості страв і таким чином не 
тільки не відлякати старих клієнтів, а й привабити нових.

„Mafia“ на проспекті Шевченка, 7 на 
основі  франчайзингу  відкрилась 
у Львові у грудні минулого року. 
Складний революційний період — 
крок був ризикований, але виправ-
дав себе, бо львів’яни, зі своїм при-
скіпливим ставленням до їжі, зго-
дом його оцінили.
Після  сніданку  й  бізнес-ланчу 

настає час для студентів — дві піци 
за 69 грн. на чотирьох — це дешев-
ше, ніж у Макдональдсі чи деінде, 
та й капучіно тут начебто справжнє 
італійське, а от суші хоч і не ідентич-
ні японським (вода у нас не така, та 
й рис, а істинно японські роли ней-
тральні  за  смаком,  тож  навряд  чи 
багатьом би припали до смаку), але, 
на  переконання  японців,  які  при-
їжджали в ресторан на дегустацію, 
смачні. Любителям пельменів меню 
запропонує, можливо, дорожчу, але 

поживну і подібну страву — равіолі. 
Ну, і якщо збирається компанія, то 
доречною буде метрова піца, а іме-
нинник отримує на все значну зниж-
ку. Після п’ятої вечора настає час ро-
мантичних побачень,  зовсім пізно 
(заклад працює до ранку) на другому 
поверсі можна випробувати свої во-
кальні дані в караоке — бувають тут 
і викладачі з консерваторії разом зі 
студентами, а двічі на рік проводить-
ся навіть турнір з фіналом у Києві.
Для найменших відвідувачів рес-

торану працює дитяча кімната з від-
повідним меню. На вихідних можна 
безкоштовно  навчитись  готувати 
у Школі юних кулінарів, а дорослим 
дозволяють зазирнути за лаштунки 
кухні у дні відкритих дверей.
— Для  виживання  в  умовах 

кризи, ми  вважаємо, пріоритетом 
є покращення страв, — розповіда-

ють львівські партнери мережі по-
дружжя Олег й Надія Погребняк. — 
Тому ми запроваджуємо міжнародні 
стандарти  якості  обслуговування 
(швидкість роботи офіціантів вар-
то поліпшити) і приготування страв 
(постійних  гостей  запрошуємо на 
дегустації нових наїдків, двічі на рік 
меню зазнає сезонних змін), удоско-
налені  мотиваційні  програми  для 
співробітників мережі.
Оскільки літня тераса ресторану 

розташована біля пам’ятника Воло-
димирові  Івасюку, то  її  власникам 
довелося порушити звичну візуаліза-
цію і зробити її галицький варіант — 
зі стриманими кольорами й квітами. 
І хоч Львів наразі є містом, придат-
ним  для  мирного  життя,  на  вході 
можна побачити охоронця… Цікаво, 
що всі ресторани, незалежно від роз-
ташування — окупований Крим чи 
центр бойових дій Донецьк, — про-
довжують працювати. Відкриття ж 
нових закладів стане більш доціль-
ним тоді, як мине кризовий період.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

наше місто

На вежі ратуші встановили 
інформаційні панорами
Подивитись на Львів з висоти 

пташиного польоту і при цьо-
му не загубитися серед гострих 
і пласких, гарних і спотворених 
іржею дахів, даватимуть тепер 
змогу панорамні фото із поміт-
ками значних будівель.

Фото розміщені відповідно до тих 
сторін, з яких відкривається краєвид, 
тож досить повернути голову назад, 
аби побачити, які ж об’єкти поста-
ють перед нами. Для туристів, які, 
мандруючи містом без групи й гіда, 
без чітко сформованої екскурсій-
ної програми, подолали круті довгі 
сходи й таки вибрались на оглядо-
вий майданчик вежі ратуші, це дуже 
зручне нововведення, бо допомагає 
швидко зорієнтуватись на місцевості 
й зрозуміти, які місця їм варто від-
відати (власники смартфонів можуть 

скористатися QR-кодом). Корисна 
така інформація і для львів’ян, котрі 
не завжди є обізнані з культурними 
„перлинами“ рідного міста.
Розробила панорами Львівська 

міська  рада  спільно  з  мобільним 
оператором „Київстар“. Щоб вста-
новити  їх,  оглядовий  майданчик 
реконструювали, зокрема, поміня-
ли його покриття. До цього долу-
чилися й недержавні компанії. Це 
вже третій етап співпраці міськради 
з „Київстаром“, перші два — транс-
кордонне співробітництво, а також 
подарунок  місту  інформаційних 
українсько-англійських табличок-
вказівників історико-архітектурних 
пам’яток Львова.  У  проекті — ще 
дев’ять інформаційних табличок для 
місць, визначених міськрадою.
Директор Департаменту „Адмі-

ністрація міського голови“ міськра-

ди Андрій Москаленко зауважує, що 
загалом в Україні  спостерігається 
спад  туристичної  активності,  але 
Львів  від  цього  наразі  потерпає 
найменше,  бо  місто  стає  місцем 
для  різних  ділових  подій,  зокре-
ма, заплановано конференції Ґуґл, 
„Майкрософт“,  крім  цього,  зрос-
ла кількість українських туристів. 
Саме для них, а також для всіх ре-
шта вежа працюватиме у звичному 
режимі, хоч можливе розширення 
годин доступу і нагода підніматись 
на неї у вечірній час.
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екскурсія

Таємниці львівського аптекарства
Виявляється, ще не кожен знає, що в самому центрі нашого міста, 

на вулиці Соборній, є інтерактивний музей „Таємна аптека“. Ще 
кілька років тому це була звичайна аптека „Під Угорською короною“. 
Натомість завітавши сюди тепер, можна просто придбати ліки, а мож-
на затриматися на годинку, зайти в таємні ходи і послухати цікаву 
історію таємного аптекаря про незвичайні ліки…

Отак було колись…
Ця аптека належить до найстаріших 
у Львові. Її заснував 1772 року фран-
цуз Олександр Лошан де Бер’є — 
представник  знаної  родини,  яка 
жила у нашому місті й аж до Другої 
світової війни мала свої маєтності 
неподалік Шевченківського гаю. На 
той час у нашому місті вправними 
зіллярами були монахи-бернар-
динці — вони лікували місцеве 
населення травами, аж доки не 
прийшла австрійська влада і їм 
це не заборонила. Коли розібра-
ли мури Галицької брами та Бер-
нардинського монастиря, утво-
рилася площа Бернардинська, на 
якій побудували декілька будин-
ків. На першому поверсі одного 
з них Олександр де Бер’є відкрив 
аптеку „Під Угорською короною“, 
адже, за легендою, у монастирі, 
що поруч, тривалий час зберіга-
ли реліквії короля і покровителя 
Угорщини — святого Стефана.

1871 року власником аптеки 
став Якуб Піпес-Поратинський — 
представник  єврейського  апте-
карського роду, який досліджував 
дію моршинських вод і солей, брав 
участь в організації Галицького то-
вариства аптекарів і є автором його 
статуту. На початку ХХ століття на 
його замовлення на цьому ж місці 
звели новий триповерховий буди-
нок, а в торговельній залі встано-
вили необарокові меблі з метале-
вим решітником, вхід прикрасили 
ажурним ковпаком, а на фасаді на-
писали: „Рік заснування 1772“. На 
третьому поверсі мешкав власник 
аптеки. У будь-який час дня чи ночі 
він міг спуститися вниз і продати 
хворому ліки. Збереглися тогочасні 
меблі, як і засклені стелажі з ліка-
ми, з вмонтованими в них стільни-
цями, на яких аптекар виготовляв 
ліки,  змішуючи  різні  складники. 
Збереглася також підлога, виготов-
лена на відомій фірмі Івана Левин-
ського 1902 року.

1905 року власником аптеки став 
син Якуба — Ян. У 30-ті роки він ство-
рив фармацевтичну лабораторію, яка 
разом з аптекою утворювала спеціалі-
зоване підприємство. Тут виготовля-
ли галенові препарати з готової сиро-
вини, яку привозили з Німеччини та 
Австрії, лікувальні вина, косметику — 
„Крем  східної  краси“,  „Султанна“, 

„Цеесте“, крем проти відмороження, 
одеколон, рисову пудру, а також пре-
парати за рецептами відомого лікаря 
Адама Чижевича.  Родині Поратин-
ських аптека належала до 1941 року.

У світі алхімії
За радянських часів це була звичайна 
аптека. Про таємні підвальні при-
міщення, в яких колись виготовляли 
і зберігали ліки, ніхто не здогаду-
вався. Їх виявили 2012 року під час 
ремонтних робіт. Дубові меблі, ко-
вані решітки та плитку на підлозі 
вдалося відреставрувати. Тоді ж ви-
никла ідея створити в цьому при-
міщенні інтерактивний музей. А до 
його створення надихнула майже 
250-літня, цікава, насичена подіями 
та іменами історія однієї з найстарі-
ших міських аптек та фармацевтів.
Сьогодні головну таємницю ап-

теки охороняє  єдиний у  світі  лев-
аптекар, який у своїй ступці стирає 

всі наші проблеми. У коридорі музею 
нас зустрічає ікона „Ісус Христос — 
аптекар“ — тогочасне іконографічне 
переосмислення старовинного зо-
браження Христа як аптекаря, ство-
рене у XVI–XVII  ст.  у Німеччині. 
Оригінал цього образу нині зберіга-
ється у костелі Св. Духа м. Вердера. 
На ньому Ісус Христос зображений 
як справедливий аптекар. Готуючи 
ліки від душевних та фізичних не-
дуг, Він відмірює духовні складники: 
віру, надію, мир, допомогу, терпін-
ня, благодать.
На початку екскурсовод пан Ана-

толій Гурин пропонує відвідувачам 
одягнути аптекарські фартухи, 
щоби вповні відчути себе при-
четними до цієї загадкової про-
фесії. Серед кількох дверей вга-
дуємо вхід  до  таємної  аптеки. 
Сходи  ведуть  у  підземелля,  де 
колись була розміщена лабора-
торія. При  вимкненому  світлі 
(так колись працювали аптека-
рі — при свічках, а згодом — при 
гасовій лампі) присутні порина-
ють у світ фармації. Екскурсовод 
бере таємничі піґулки, підпалює 
їх — і вони перетворюються на 
символ фармації — змію. Розти-
раючи у ступці різні складники, 
екскурсанти  впізнають  запах 
звичних усім полину, гвоздики, 

кориці, м’яти… Свічки тут „задува-
ють“ содою, погашеною оцтом. Під 
час відеоекскурсії з елементами те-
атрального перформансу та дегус-
тацією еліксиру щастя і довголіття 
знайомимося  з  таємним  аптека-
рем, який подумки переносить нас 
у XVIII–XX століття, відкриває та-
ємницю аптекарів, які свого часу ря-
тували городян від найстрашніших 
недуг, розповідає про їхні винаходи.
У  Таємній  крамниці  відвідувачі 

можуть придбати цікаві сувеніри та 
незвичні ліки — піґулки для щастя, 
від нудної роботи, від заздрості, ліні, 
для закоханих, а також керамічні ви-
роби, побачити оригінальні баночки 
відомих у світі фірм — „Баєр“ і „Біт-
нер“, пляшечку, в якій кілька століть 
тому зберігали гематоген у сиропі.
Головний висновок після відві-

дин Таємної аптеки — без віри і по-
чуття гумору лікування не має жод-
ного ефекту!

Ірина МАРТИН
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Кросворд
Горизонтально:
5. Різке погіршення економічного стану країни: ско-
рочення виробництва, розлад кредитних і грошових 
відносин, банкрутства фірм, безробіття. 7. Церковний 
староста. 9. Вогнище, багаття у гуцулів. 11. Купа городи-
ни відповідно укладена й покрита соломою, землею, для 
тривалого зберігання. 12. Хліб, у вигляді великого коржа, 
який випікають на Північному Кавказі. 13. Оточення, 
середовище, навколишні умови, обстановка. 16. Плато 
з рисунками в Перу. 18. Насіння проса, очищене від зо-
внішньої оболонки. 20. Тематична, докладно опрацьова-
на збірка карт, ілюстрацій. 22. Багаторічна рослина, яку 
ще називають „золотий корінь“. 23. Великий водоплав-
ний птах з еластичним шкірним мішком під дзьобом. 
25. Господарський інструмент для підмітання вулиці. 
27. Предмет, що має форму кулі. 28. Початковий момент 
спортивних змагань. 31. Лижні перегони зі стрільбою 
з гвинтівки. 35. Морський порт України. 36. Оленячий 
мох. 37. Людина, яка добровільно віддає частину своєї 
крові, чи свої органи для трансплантації реципієнту. 
38. Парний розділовий знак в українській мові. 39. Най-
вища мета, до якої прагнуть люди; взірець досконалості. 

Вертикально: 
1. Неповноцінний замінник чого-небудь; сурогат. 2. Ба-
штанна сланка рослина з великими їстивними плодами. 
3. Трава, що виросла на місці скошеної. 4. Найважливіший 
первинний продукт чорної металургії, який витоплюють у 
доменних печах. 6. Невеликий потік води, що має здебіль-
шого звивисте русло. 8. Перспектива для шашки. 10. Ди-
кий африканський смугастий кінь. 14. Ісламістський ради-
кальний рух, що зародився в Афганістані серед пуштунів. 
15. Корабель Жака-Іва Кусто. 17. Британський письмен-
ник, автор романів „Айвенго“, „Роб Рой“. 18. Точка земної 
поверхні, де немає зміни дня і ночі. 19. Буква грецького 

алфавіту. 21. Витка рослина, поширена переважно в тро-
пічних і субтропічних лісах. 24. Показник популярності, 
авторитету якоїсь особи, групи, який визначають соціо-
логічним опитуванням, голосуванням. 26. Давньоєгипет-
ська богиня, сестра і дружина Осіріса. 29. Виоране поле. 
30. Американська кінопремія. 32. Найбільший свійський 
птах родини фазанових, якого вирощують на м’ясо. 33. 
Уявна лінія між земною поверхнею і небосхилом; небо-
край. 34. Один із найбільших та найсильніших хижаків 
родини котячих, поширений у Новому Світі.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
6 липня — День працівників морського та річ-
кового флоту. 
7 липня — Різдво Івана Хрестителя.

Пам’ятні дати
4.07.1891 — народився український письмен-
ник Петро Панч (Панченко), автор роману „Го-
моніла Україна“.
4.07.1934 — померла Марія Склодовська-Кюрі, 
французький фізик, хімік, двічі лауреат Нобе-
лівської премії.
4.07.2009 — помер Богодар Которович, україн-
ський скрипаль.
5.07.1986 — у Мюнхені помер голова Револю-
ційного Проводу ОУН Ярослав Стецько.
5.07.1991 — Верховна Рада України затвердила 
посаду Президента Української Держави.
6.07.1885 — Луї Пастер успішно випробував 
вакцину проти сказу.
6.07.1904 — народився Степан Ленкавський, 
провідний діяч ОУН.

6.07.1937 — помер український поет Богдан-
Ігор Антонич.
6.07.1961 — у Вінніпезі (Канада) відкрили па-
м’ят ник Т. Шевченку.
7.07.1884 — народився Леон Фейхтвангер, ні-
мецький письменник.
7.07.1900 — народився український письмен-
ник Юрій Смолич.
7.07.1923 — у Празі відкрито Український педа-
гогічний інститут імені Драгоманова.
8.07.1659 — гетьман Іван Виговський розгромив 
московське військо під Конотопом.
8.07.1709 — під Полтавою відбулася битва військ 
гетьмана Івана Мазепи і шведського короля Кар-
ла ХІІ з військами російського царя Петра І.
8.07.1907 — народився Олег Ольжич (Олег Кан-
диба), український поет, археолог, член ОУН 
(загинув у концтаборі Заксенгаузен).
8.07.1989 — помер Платон Майборода, україн-
ський композитор, автор пісень „Рідна мати 
моя“ („Пісня про рушник“), „Білі каштани“.

Д Е З Е Р Т И Р С М І Х
И Е К О Е А О

П Л А Н Е Т А Р І Й К І Т
Е М І Р А Т Н О Г А А
М А Т Р Е А К Т О Р
А Т Х У Н Т А Л О З А

О І Т О Р Н Л
Ф У Р О Р А Н Н А Л И Л

Т О Р Т А Р Д О
О Б А М А А Ц Е Т О Н

Ш П А Г А Т Л І С А Б О Н
І Р А Н Д І Я Н

Д Я К Т К Ю Р І
І А І М У Н І Т Е Т Д
М Е С І Я О Р О

Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 20

J J J

За результатами опиту-
вання в інтернеті, анекдо-
ти читають 100� корис-
тувачів. З них 1� смієть-
ся над анекдотами, 49� 
сміються над тими, хто 
їх вигадує, 50� дізнаються 
таким чином новини :)
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запобігти, врятувати, допомогти

Про одноразовий посуд…
Винахід одноразового пластикового 
посуду та пакування став великим до-
сягненням для людства, а невдовзі 
перетворився на справжнє лихо — 
відходи пластику заполонили світ. 
Виявилось, що шкоди від нього не 
менше, ніж добра!
Матеріалом  для  виготовлення 

одноразового  посуду  є  полістирол 
та поліпропілен. Ось що варто про 
них знати.
Полістирольний посуд  (РS) при 

стисканні хрустить і легко ламається. 
Такий посуд підходить для холодних 
страв. Та його часто використовують 
у „літніх“ закладах харчування — на-
кладають, наприклад, шашлик. Разом 
із гарячим м’ясом ви ризикуєте отри-
мати дозу токсичних речовин, які на-
копичуються в печінці та нирках.
Поліпропіленовий посуд (РР) при 

стисканні мнеться,  а не ламається. 
Такий посуд витримує температуру 
до 100°С. Але при контакті з алкого-

лем виділяє формальдегід або фенол, 
від яких страждають не лише печінка 
та нирки, а й очі. Вживаючи алкоголь 
з такого посуду, людина поступово 
втрачає зір. Формальдегід — це кан-
церогенна речовина!
Крім  цього,  шкідливу  місткість 

можна визначити так: натиснути на 
стінку посуду нігтем. Якщо посуди-
на небезпечна, то на ній утворюється 
білуватий „шрам“. Пляшка з безпеч-
ного полістиролу залишається гла-
денькою.
Сьогодні сумлінні виробники пе-

реходять на паперовий одноразовий 
посуд — екологічний і нетоксичний, 
повертаються до скляних та алюміні-
євих місткостей.
Будьмо пильні до свого здоров’я. 

Смачного Вам!

Володимир ЛЯХОВ,  
начальник штабу цивільного  

захисту Львівської політехніки

для львів’ян  
і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім.  С. Крушельницької
3 липня — „Запорожець за Дунаєм“ 

(опера). 18.00.
4 липня — „Створення світу“ (опера). 

18.00.
5 липня — „Летюча миша“ (оперета). 

18.00.
6 липня — „Наталка Полтавка“  

(опера). 12.00,  
„Vivat оперета!“ 
(концертна програма). 18.00.

Національний 
академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
3 липня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
5 липня — „Останній гречкосій“. 

18.00.
6 липня — „Шаріка“. 18.00.
8 липня — „Ярославна — королева 

Франції“ (прем’єра). 18.00.
9 липня — „Віяло леді Віндермір“. 

18.00.

Львівська політехніка запрошує провести  
свій літній відпочинок 2014 року

На березі Чорного моря

Навчально-оздоровчий табір  
„Політехнік-3“
(50 км від м. Одеси)

Стаціонарні спальні корпуси розміщені на озелененому, 
затишному березі моря. Кімнати на 2 — 3 особи обладна-
ні лоджіями з виглядом на море.

Графік відпочинкових змін
Для дорослих (12 днів):
від 15.07. до 26.07.
від 28.07. до 5.08. 
від 10.08. до 21.08. 
від 23.08. до 3.09.

Вартість відпочинку для дорослих:
•  3-місні кімнати з триразовим харчуванням за добу — 

198 грн., повна вартість — 2376 грн.;
•  з покращеними умовами проживання 1 доба — 230 грн., 

повна вартість — 2760 грн.;
•  котедж — 283 грн. за добу, повна вартість — 3396 грн.
В. о. директора табору — Марія Володимирівна Костюк.  

Тел. (8-051-53) 9-61-39.

У мальовничих горах Карпатах 

Навчально-оздоровчий табір  
„Політехнік-2“, 

(селище Славське)

Зміни для дітей (21 день):
ІІІ зміна: від 15.07. до 4.08.
Для дітей шкільного віку вартість однієї доби — 135 грн.,  
повна вартість — 2835 грн.;

Для дорослих та сімейного відпочинку  
(по 6 днів):
від 6.08. до 11.08.    від 24.08. до 29.08.
від 12.08. до 17.08.   від 30.08. до 4.09.
від 18.08. до 23.08.   від 5.09. до 10.09.

Вартість однієї доби відпочинку для дорослих — 165 грн., 
повна вартість — 990 грн.

Директор табору — Володимир Петрович Білодід.  
Телефон: (0-251) 4-23-36.

Для дітей до 16 років знижка 20% від повної вартості 
путівок для дорослих.

За довідками щодо організації та проведення відпочинку можна звертатися за телефонами:  
258-21-94; 258-24-54; 258-24-15; 258-21-20.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 2,30 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 140501.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри технологій управління Навчально-
наукового інституту післядипломної освіти НУ „Львів-
ська політехніка“ щиро вітає зі 70-річним ювілеєм про-
фесора, завідувача кафедри технологій управління 

Романа Васильовича  
ФЕЩУРА.

Ювілей — це не просто свято,
Це здобутки всіх років у житті,
То ж хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

РЕКЛАМА В „АУДИТОРІЇ“
На внутрішніх сторінках  

(чорно-білий друк)
Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення рекламного  
блоку на замовлення

Незалежно від місця розміщення і 
розміру:
• реалізація ідеї замовника з 
викорис тан ням матеріалів замовни-
ка — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцевого 
зразка — 350 грн.

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

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

Як подати 
оголошення 

в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від під-
приємств, організацій та приват-
них осіб.
Вартість оголошення: 
• комерційного характеру (до 30 
слів) — 70,00 грн.; 
• комерційного характеру (понад 
60 слів) — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 
10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання (до 30 слів) — 
50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від суми 
замов лення.
Ціни подано з урахуванням подат-
ку на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло-
шен ня — десять днів до виходу 
газети.

 Адреса редакції:  
79013, Львів,  

вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Тел. (0322) 258-21-33  

http: //www.audytoriya.lviv.ua,   
e:mail: info@polynet.lviv.ua

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
студентський квиток № 08683829, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Крупи Юлії Богданівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кедин Оксани Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Дідух Ольги Василівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Садового Віктора Васильовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ключака Ростислава Романовича.



Дизайнери Технологічного коледжу 
захищають дипломні проекти         m    c.14


