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Словник, який 
зберігає самобутність 
української мови

„Циліндр“: чи можна 
продати свою честь, 
душу, країну?
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розробив політехнік
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Чого чекаєте від нового Уряду?
Верховна Рада затвердила склад 

нового Кабінету Міністрів України 
2 грудня. „За“ проголосувало 288 на-
родних депутатів. Список міністрів 
виглядає так:

внутрішніх справ — Арсен Аваков,
оборони — Степан Полторак,
зовнішніх справ — Павло Клімкін,
освіти і науки — Сергій Квіт,
юстиції — Павло Петренко,
фінансів — Наталія Яресько  

(зі США, українського походження),
економіки — партнер відомої швед-

ської інвестиційної компанії East 
Capital Айварас Абромавічус (з Литви),

охорони здоров’я —  
Олександр Квіташвілі (з Грузії),

аграрної політики — партнер  
інвестфонду Pharus Assets 
Management Олексій Павленко,

праці і соціальної політики —  
Павло Розенко,

палива та енергетики —  
Володимир Демчишин,

культури і віце-прем’єр з гуманітар-
них питань — В’ячеслав Кириленко,

інформаційної політики — Юрій Стець,
молоді та спорту — Ігор Жданов,
екології та природних ресурсів — 

Ігор Шевченко,
інфраструктури —  

Андрій Пивоварський,
віце-прем’єр-міністр —  

Валерій Вощевський,
віце-прем’єр з регіонального  

розвитку і ЖКГ — Геннадій Зубко,
міністр Кабінету Міністрів —  

Ганна Онищенко.
Найбільше дискусій викликало 

призначення на деякі посади іно-
земців (перед призначенням вони 
отримали українське громадян-
ство). Чи можуть вони краще за 
українців вникнути у стан справ? 
Чи вони кращі фахівці? Чи мають 
більший досвід? Чи вболіватимуть 
за Україну так, як за рідну країну? 
А загалом — чи новий склад Каб-
міну зможе провести реформи? 
Чи витягне економіку та державу 
загалом із кризи?

Ці та інші питання редакція вирішила 
поставити студентам. Чи чекають 
вони від нового Уряду позитивних 
зрушень у державі? У всіх відпо-
відях є дещо спільне: надія. Решту 
читайте самі.

Олександр Антонов, студент третього курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Нам потрібен успішний досвід“
Я позитивно ставлюся до появи в нашому Уряді іноземців. 
Адже нам потрібен успішний досвід. А це ж якраз пред-
ставники тих держав, які можуть ним поділитися. На жаль, 
у Кабінеті Міністрів є старі обличчя, навіть представники 
олігархів. Але хочеться вірити, що все буде добре.

Павло Середяк, студент другого курсу Інституту архітектури:

„Важливо не зневірюватись“
Вважаю, нам допоможе досвід іноземців, які вже прово-
дили необхідні нашій державі реформи у себе — в Литві, 
у Грузії. Нова школа, нові підходи, нові рішення, нові 
ідеї — все згідно з європейськими нормами. Ну, й аме-
риканський досвід — це краще, ніж дії наших „спеціаліс-
тів“. Уряд Азарова — це ж був узагалі жах! А зараз маємо 

нові обличчя, багато молоді. Зрештою, багато залежить від нас. Якщо 
люди будуть зневірені, ніякі зусилля влади не спрацюють. Ми ж бачимо, 
як зараз люди дружно допомагають армії, волонтерство дуже поширене.

Міркувала й опитувала Тетяна ПАСОВИЧ

Ірина Кулина, студентка першого курсу ОКР спеціаліста 
Інституту архітектури:

„Це крок до реформування“
Надія є завжди. Та чи саме цей склад Уряду зможе чогось 
досягти, я сумніваюся. Якісь реформи розпочнуться, але 
треба ще багато всього поміняти. Молоде покоління, яке 
виросло не в радянській системі, має дорости до влади. 

Щодо урядовців-іноземців я чула багато різних думок. Я вивчала біогра-
фії цих людей, у себе в країні вони досить радикально все міняли, і все 
їм вдавалося, так що це непоганий хід.

Олександр Чижиков, студент четвертого курсу 
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки 
та електронної техніки:

„Уряд має відчувати відповідальність“
Якщо відверто, то не знаю, хто є в новому Кабміні. Го-
ловне, щоб Уряд робив усе, аби наша країна процвітала 
і кожен відчув покращення. Вони повинні відчувати 
відповідальність. Чув, що є міністри — вихідці з інших 
держав. На це можна дивитися по-різному. Але я думаю, що іноземці 
менше вболіватимуть за нашу державу. 

Роксолана Волощак, студентка другого курсу 
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Не знаю складу Уряду“
Нічого не можу сказати про новий склад Кабінету Мі-
ністрів. Чула, що там є іноземці. Але якщо наші люди 
не можуть нічого зробити, можливо, це вдасться пред-
ставникам інших країн. З одного боку, вони чужі для 
нас, та гірше нам уже нема куди, треба робити хоч щось.
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із головної зали

На часі — вступна кампанія 
та боротьба з плагіатом
На черговому засіданні Вченої 

ради Політехніки 2 грудня 
обговорювали й затверджува-
ли Правила прийому студен-
тів у Львівську політехніку на 
2015 рік, а також дискутували 
про можливість і механізм впро-
вадження системи електронного 
виявлення запозичень у текстах 
кваліфікаційних робіт.

За успіхи в роботі 
і в навчанні
Перед традиційними врученнями 
в урочистій атмосфері дипломів кан-
дидатів і докторів наук, посвідчень 
про надання вчених звань ректор 
Юрій Бобало привітав переможців 
різних конкурсів. Зокрема разом із 
представником ДТЕК Назаром Гу-
дзом Юрій Ярославович вручив сер-
тифікати від Стипендіального фон-
ду імені Юрія Бочкарьова студентам 
і викладачам ІЕСК. За підсумками 
2013/2014 року, стипендії від фон-
ду отримають магістранти Галина 
Пількевич, Олег Горошко (за зимову 
сесію), Тарас Бінкевич, третьокурс-
ник Василь Хай (за весняну сесію), 
премії — найкращий викладач у но-
мінації „За заслуги“ професор ка-
федри електропостачання промис-
лових підприємств, міст і сільсько-
го господарства професор Леонід 
Никонець, у номінації „За прогрес“ 
завідувач кафедри теоретичної та 

загальної електротехніки професор 
Петро Стахів.
Крім  переможців,  про  котрих 

„Аудиторія“  вже  писала  (призери 
міжнародного етапу „Роборейсу“, 
Галина  Янівська  з  ІПДО),  ректор 
вручив сертифікати про призначен-
ня стипендій Вченої ради за значні 
успіхи у навчанні та науковій діяль-
ності  студенткам  ІНЕМ Христині 
Гливінській  та  Анні  Козак,  ІІМТ 
Анні  Устіновій,  ІНПП  Лесі Шев-
ців, ІХХТ Вікторії Ільчук. За зміц-
нення обороноздатності держави та 
сприяння Збройним силам України 
військовий комісар Львівського об-
ласного  військкомату нагороджує 
грамотою інженера І категорії Ан-
дрія  Кудряшова,  Ігоря  Гаранюка, 
Ігоря Глущака. З нагоди завершен-
ня 2013/2014 навчального року та 
за  успіхи  в  навчальній  і  науковій 

роботі ректор оголосив подяки та 
вручив нагрудні знаки ряду викла-
дачів (їх також буде премійовано), 
яким присуджено науковий ступінь 
доктора наук.

Нові абітурієнти — 
нові правила
Наступного року абітурієнти вступа-
тимуть за новими умовами. Міністер-
ство освіти й науки зобов’язало виші 
до 1 грудня розробити свої Правила 
прийому студентів. Відповідальний 
секретар приймальної комісії Полі-
техніки Олег Давидчак ознайомив 
членів Вченої ради із проектом до-
кумента. Він наголосив на  змінах 
і нововведеннях, яких чимало.
В  нових  Правилах  прописано 

форму „перехресного вступу“,  яка 
була запроваджена в Політехніці як 
експериментальна: особа може всту-
пати до університету для здобуття 
ОКР спеціаліста і магістра на основі 
ступеня бакалавра, здобутого за ін-
шою спеціальністю.
Вперше другу вищу освіту мож-

на здобути за кошти держбюджету, 
якщо перша була платна.
Наступного року буде лише одна 

хвиля зарахування. Подаючи доку-
менти, абітурієнт вказуватиме в за-
яві  пріоритетність  кожного  вишу 
(не більше 5) і напряму (не більше 3 у 
кожному виші), відтак якщо його ре-
комендують до зарахування у перший 
за пріоритетністю заклад, він втрачає 
право брати участь у конкурсі за ін-
шими заявами. Заяви від вступників 

Закінчення на 4 с. m

благодійність

Свою премію  
віддав воїнам
Магістр першого курсу Інституту підпри-
ємництва та перспективних технологій 
Львівської політехніки Андрій Седлер, 
який був активним учасником Революції 
Гідності, ще раз довів, що сучасна молодь 
загалом (і він зокрема) не лише активна, а 
й надзвичайно свідома. До Дня студента 

хлопця нагородили премією Львівської облдержадміністрації, і ці 
гроші (3700 грн.) він пожертвував на медикаменти для бійців АТО. 

Н. П.
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у  Політехніці  почнуть  приймати 
10  липня,  оприлюднення  першого 
списку  рекомендованих до  зараху-
вання — 2 серпня, другого — 7 серп-
ня, до 8 серпня — крайній термін за-
рахування на місця держзамовлення, 
до  14  серпня — на місця  за  кошти 
фізичних і юридичних осіб. На заоч-
ну форму навчання ті самі терміни. 
Особи, які до 18.00 5 серпня не пода-
ли оригінали документів, втрачають 
право бути зарахованими на навчан-
ня за державним замовленням.
Під час подання паперової заяви 

вступник не надає медичної довід-
ки. Враховуються сертифікати ЗНО 
лише 2015 року.
Політехніка  встановлює  міні-

мальну кількість балів у сертифіка-
тах ЗНО зі загальноосвітніх конкур-
сних предметів — 106, з творчого 
конкурсу — 124 бали. Крім цього, 
є предмети, щодо яких буде рішен-
ня  тестування —  склав/не  склав. 
Цьогоріч вилучена норма про право 
вибору випускниками третього кон-
курсного предмету, його обиратиме 
університет. 
Переможцям олімпіад і конкурсів 

Малої технічної академії наук нада-
ватимуть додаткові бали: за перше 
місце  10  балів,  2  місце —  8  балів, 
3 місце — 6 балів. За успішне закін-
чення підготовчих курсів додаткова 
кількість балів — максимум 10, від-
повідно  до  результатів  підсумко-
вого тестування. Обмеження: якщо 
вступник одночасно є переможцем 
олімпіад і випускником наших під-
готовчих курсів, то додаткові бали 
сумуються, але враховується разом 
не більше 10 балів.
Додається нова категорія для за-

рахування поза конкурсом — члени 
збірних команд України, які брали 
участь  у  міжнародних  олімпіадах, 
перелік яких визначений централь-
ним органом виконавчої влади в га-
лузі  освіти  і  науки.  Також  є  обме-
ження: не допускається вступ поза 
конкурсом  для  здобуття  ступеня 
магістра.
Наші  структурні  підрозділи — 

коледжі  розробили  свої  правила 
прийому, вони затверджені педаго-

гічними радами коледжів, йдуть як 
додаток до Правил прийому в уні-
верситет.

Плагіат — це ганебно
Проблема плагіату в наукових робо-
тах актуальна не лише для україн-
ської освіти й науки. З ним борються 
в усьому цивілізованому світі. Це га-
небне явище є перешкодою для інте-
грації нашої науки й освіти у міжна-
родне середовище. Відтак, на думку 
проректора Дмитра Федасюка, Полі-
техніці слід активно боротися з ним. 
Тим більше, що до цього спонукає 
й новий Закон „Про вищу освіту“. 
У своїй доповіді Дмитро Васильович 
проаналізував автоматизовані сис-
теми інших закладів для виявлення 
запозичень у текстах кваліфікаційних 
робіт (це формулювання ширше, ніж 
вузько визначене юридично „плагі-
ат“ — зазначив голова комісії Вченої 
ради Андрій Пелещишин), наголосив 
на їхніх недоліках і проблемах.
Після дискусії учасники засідан-

ня таки ухвалили невідкладно поча-
ти наповнення репозитарію текстів 
кваліфікаційних  робіт  студентів, 
простіше  кажучи —  вже  з  грудня 
2014 формувати базу  електронних 
версій текстів бакалаврських та ма-
гістерських  робіт.  Саме  за  таких 
умов, на думку Андрія Миколайови-
ча, система електронного виявлення 
запозичень у текстах зможе запра-
цювати  з  червня  2015 року.  Зреш-
тою, чимало завідувачів кафедр уже 
мають таку базу з власної ініціативи.
Андрій Пелещишин додав також, 

що важливий момент — відповідаль-
ність людей: секретарів ДЕКу, по-
тенційних адміністраторів системи 
щодо нерозповсюдження електрон-
них версій текстів.
— Але загалом для вишу тут ні-

чого  нового  нема,  ми  вже  це  все 
проходили з паперовими варіанта-
ми, — сказав він. — Ми маємо право 
навіть без згоди студента перевірити 
дипломну роботу на предмет запо-
зичень. Якщо робота не авторська, 
маємо право її заблокувати, це одна 
з функцій ДЕКу.

Тетяна ПАСОВИЧ

коротко
У Генеральному консульстві Рес-

публіки Польщі у Львові відбу-
лося урочисте підписання угоди 
між трьома львівськими вишами 
й польським Фондом „LEOPOLIS 
FOR FUTURE“. Документи підписа-
ли ректор Львівської політехніки, 
голова Ради ректорів Львівщини 
професор Юрій Бобало, ректор ЛНУ 
ім. І. Франка професор Володимир 
Мельник і проректор з науково-пе-
дагогічної роботи ЛНАМ Роксола-
на Шафран. Відповідно до угоди, 
2015 року ще більше студентів цих 
вишів візьмуть участь у стажуванні 
в провідних компаніях Польщі.

3 G-інтернет може з’явитись в Укра-
їні не раніше весни. Про це заявив 
заступник голови Адміністрації 
Президента з питань проведен-
ня адміністративних, соціальних 
та економічних реформ Дмитро 
Шимків. Від технологій 3 G-інтер-
нету Україну „відділяє“ підпис 
Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка 
та ухвала Кабміну під змінами до 
постанови уряду, які регламенту-
ють умови видачі ліцензій на 3 G. 
Ці зміни вже готові і узгоджені 
з іншими держустановами.

Історики та експерти вже працю-
ють над створенням методичного 
матеріалу для педагогів і пара-
графа в підручнику для учнів про 
події 2013–2014 років. На зустрічі 
робочої групи МОН йшлося зокре-
ма про Євромайдан і антитерорис-
тичу операцію на сході України. 
За словами заступника міністра 
Павла Полянського, цей розділ 
покликаний допомогти учням 
структурувати знання про основ-
ні революційні та військові події 
в Україні, які для багатьох учнів та 
вчителів добре відомі.

Міністерство освіти і науки пропо-
нує 53 вишам визначитись стосов-
но доцільності свого дальшого 
функціонування або можливого 
об’єднання зусиль з іншими 
навчальними закладами до за-
вершення 2014/2015 навчального 
року. Про це йдеться у листі МОН 
від 28 листопада 2014 року. „Так, 
зважаючи на очевидну невідпо-
відність ліцензованим умовам 
цих ВНЗ, Акредитаційна комісія 
України буде змушена розглянути 
доцільність їхньої діяльності до 
травня 2015 року“, — зазначили 
в прес-службі відомства.

За матеріалами інформагенцій

m Закінчення. Початок на 3 с.

http://lb.ua/tags/12959_evromaydan.html
http://lb.ua/tags/13516_boevie_deystviya_na_vostoke_ukraini.html
http://lb.ua/tags/13516_boevie_deystviya_na_vostoke_ukraini.html
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найкращі видання

Визначили переможців
Експертна комісія визначила 

переможців конкурсу моно-
графій, підручників та навчаль-
них посібників у 2014 році. За 
її рішенням наказом по універ-
ситету авторам та авторським 
колективам Львівської політех-
ніки присуджено премії.

У номінації „Найкраща монографія“ 
перша премія — „Математичні моде-
лі та методи для аналізу надійності 
радіоелектронних, електротехніч-
них та програмних систем“ (профе-
сори Богдан Волочій, Богдан Ман-
дзій, доцент Леонід Озірковський 
з кафедри теоретичної радіотехніки 
та радіовимірювання і старший нау-
ковий співробітник науково-дослід-
ної групи при цій же кафедрі Сергій 
Щербовських,  завідувач  кафедри 
електроприводу та комп’ютеризова-
них електромеханічних систем про-
фесор Орест Лозинський, завідувач 

кафедри програмного забезпечення 
професор Дмитро Федасюк і доцент 
тієї ж кафедри Віталій Яковина); дру-
га — „Наукові основи фільтраційного 
сушіння дисперсних матеріалів“ (за-
відувач кафедри хімічної інженерії 
Володимир Атаманюк  і професор 
кафедри екології та збалансовано-
го природокористування Ярослав 
Гумницький); третя — „Персональні 
суперкомп’ютери: архітектура, про-
ектування, застосування“ (завідувач 
кафедри електронних обчислювальних 
машин професор Анатолій Мельник, 
доцент кафедри безпеки інформацій-
них технологій Віктор Мельник).
У номінації „Найкращий підруч-

ник“ перемогли відповідно: „Аероко-
смічні знімальні системи“ (професор 
кафедри  фотограмметрії  та  геоін-
форматики Христина Бурштинська); 
„Управлінський облік“ (професор ка-
федри фінансів Галина Партин, завіду-
вач кафедри обліку та аналізу професор 

Анатолій Загородній, доценти Тетяна 
Воскресенська, Алла Ясінська і асис-
тент тієї ж кафедри Тетяна Бойчук); 
„Оптичні  інформаційні  системи“ 
(завідувач  кафедри фотоніки про-
фесор Ярослав Бобицький, професор 
тієї ж кафедри Леонід Муравський).
У номінації „Найкращий навчаль-

ний посібник“ найкращі відповідно: 
„Країнознавство“ (завідувач кафедри 
політології та міжнародних відносин 
професор  Ярина  Турчин,  доценти 
тієї ж кафедри Леся Дорош та Олек-
сандр  Горбач);  „Технологія  елек-
тронної техніки“  (завідувач кафед-
ри електронних приладів професор 
Зенон Готра); „Референцні системи 
в геодезії“ (професор кафедри вищої 
геодезії  та  астрономії  Олександр 
Марченко, директор ІГДГ професор 
Корнилій  Третяк,  доцент  кафедри 
картографії та геопросторового мо-
делювання Наталія Ярема).

К. Г.

політехнік-експерт

Як формується світовий рейтинг вишів?
Завідувач кафедри адміністративного та фінансового 

менеджменту ІПДО професор Назар Подольчак взяв участь 
у формуванні світового рейтингу ВНЗ на 2015/2016 навчальний 
рік найвідомішим університетом Times Higher Education.

Рейтинг наповнює впливовий у сфе-
рі освіти додаток газети Times — 
Times Higher Education — за учас-
тю інформаційної групи Thomson 
Reuters  та  служби  вивчення  гро-
мадської думки Ipsos Media. Щоро-
ку опитування проводить близько 
17 тисяч науковців та адміністрато-
рів вишів з усього світу.
— Як експертові рейтингу журнал 

Times Higher Education Supplement 
(THES) безкоштовно надсилає мені 
різноманітні матеріали щодо особли-
востей рейтингування вишів, а також 
статті про тенденції у рейтингуванні 
та оцінюванні їхньої діяльності, — 
говорить Назар Юрійович. — Внас-
лідок  цього  у  список  формування 
рейтингу внесено низку українських 
університетів. Я намагався формува-
ти цей рейтинг об’єктивно. На жаль, 
за всю історію рейтингування жоден 
із вітчизняних ВНЗ так і не ввійшов 
до цього світового рейтингу. Причи-

нами цього є незначна кіль-
кість вітчизняних експертів, 
яких  залучають  до  форму-
вання рейтингу, низький рі-
вень цитування вітчизняних 
наукових  публікацій  й  по-
ширеності  інформації  про 
наші  ВНЗ  серед  іноземних 
експертів, низька міжнарод-
на мобільність викладачів та 
студентів тощо.
Відомо,  що  багато  вишів  хоті-

ли б потрапити в десятку або у сот-
ню найкращих університетів світу. 
І хоча користувачі Твіттера, блогів та 
ЗМІ зазвичай підтримують переваги 
чи гостро критикують недоліки різ-
них методологій, однак достеменно 
відомо, що саме вони мають великий 
вплив на організацію діяльності уні-
верситетів. А світовий досвід пока-
зує, що ці рейтинги використовують 
різні зацікавлені групи: студенти — 
при виборі ВНЗ або програми нав-

чання; викладачі — обираючи місце 
праці; адміністратори — запозичую-
чи кращі практики управління виша-
ми; органи державної влади — при 
розподілі ресурсів серед ВНЗ.
А  що  рейтинг  Times  Higher 

Education і справді впливовий, свід-
чить той факт, що впродовж 24 го-
дин  після  публікації  Всесвітнього 
рейтингу  університетів  у  жовтні 
2011  року  сайт  відвідало  близько 
двох мільйонів відвідувачів.

Катерина ГРЕЧИН
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перший кар’єрний крок

„Зроби проект, зміни себе, здивуй місто!“

Упродовж двох тижнів студенти можуть зго-
лошуватись на участь у конкурсі молодіжних 

проектів Lviv Young Project (LYP), що реалізову-
ється в рамках програми „Перший кар’єрний крок“. 
Є 11 актуальних напрямів (плюс „ваш варіант“), які 
стосуються життя міста і громади.

Крок 1. 
Зареєструватись
„Зроби проект, зміни себе, 
здивуй місто!“ — заклика-
ють  ініціатори  конкурсу 
LYP, Львівська міська рада 
і Студентська рада Львова. 
Серед актуальних тематик, 
які обрали різні підрозділи 
міськради: енергоменедж-
мент,  стратегія розвитку 
дозвілля в паркових зонах 
міста,  промоція  інвести-
ційних  проектів,  плану-
вання простору для центру 
обслуговування  мешкан-
ців, духовна велич Львова, 
збереження довкілля міста, 
профорієнтація школярів, 
промоція здорового спосо-
бу життя серед дітей і моло-
ді, діловий туризм у Львові, 
розвиток сервісно-житло-
вого господарства, створен-
ня дорожньої карти захисту 
тварин. Приклади тем про-
ектів — практики еконо-
мії енергії або збереження 
червонокнижних  рослин 
(зокрема в парку „Знесін-
ня“), ІТ-парк чи паркінги. 
Можна, наприклад, долучи-
тися до розробки стратегії 
розвитку Парку культури 
та відпочинку ім. Б. Хмель-
ницького; серед напрямів: 
розважальний,  культур-
но-просвітницький, спор-
тивний,  адміністратив-
но-господарський; прояви-
ти себе можуть ландшафтні 
дизайнери і маркетологи. 
Проекти можуть стосува-
тись як окремого під’їзду 
чи будинку, так і загально-
міського  масштабу.  Сту-
дентський мер Львова Євген 
Филипець закликає молодь 
пропонувати власні ідеї.
Тож  треба  обрати 

собі  тему  і  заповнити 

онлайн-анкету.  Окремі 
з напрямів можуть потребу-
вати певної бази, скажімо, 
знання іноземної мови чи 
у галузі економіки. Робочі 
групи (15–20 осіб) форму-
ватимуть із представників 
різних  вишів,  спеціаль-
ностей, курсів. Як свідчить 
досвід, така „мішанка“ має 
добрий ефект: люди вчаться 
планувати діяльність, пра-
цювати в команді, розпо-
діляти обов’язки, брати на 
себе  відповідальність. Це 
можливість здобути досвід, 
дізнатися,  як  функціонує 
міський механізм.
— Молода  людина 

може впродовж життя мрі-
яти, що б вона могла зро-
бити (для парку чи у своє-
му будинку), а може поча-
ти це робити — і отримає 
добрий поштовх: консуль-
тацію, знання, сформова-
ну команду, — під час пре-
зентації LYP 3 грудня за-
уважила керівник проекту 
„Перший кар’єрний крок“, 
начальник  відділу  кадрів 
ЛМР Галина Бордун.

Крок 2.  
Цікаве навчання
У січні, після Різдва, сту-
дентів навчатимуть фахів-
ці з відповідних сфер. Це 
безплатні заняття на такі 
теми, як роль соціальних 
проектів й управління про-
ектами, проектний і фінан-
совий менеджмент, ефек-
тивна комунікація і робота 
зі ЗМІ. Тренери, експерти 
розкажуть, як реалізову-
вати свої ідеї. Наприклад, 
Дмитро  Лозовицький  із 
групи  незалежних  кон-
сультантів „Альтернати-
ва“ обіцяє навчити, як ор-

ганізувати свою діяльність 
(розпоряджатися ресурса-
ми, зокрема фінансовими, 
розплановувати і контро-
лювати  перебіг  роботи), 
а начальник відділу кор-
поративних  комунікацій 
„Галичфарм“  (корпора-
ція  „Артеріум“) Мар’яна 
Івашина розкриє правила 
ефективної  комунікації, 
яка є запорукою успішності 
спільної справи, працев-
лаштування. Як ефективно 
використовувати енерго-
ресурси, змінити екологіч-
ну свідомість і поведінкові 
норми та зробити економію 
енергії модною — стажери 
дізнаються від начальника 
відділу енергоменеджмен-
ту ЛМР Іванни Гаврилко, 
яка зокрема вивчала досвід 
Швеції — світового лідера 
зі сталого розвитку. Всі ці 
знання, очевидно, стануть 
у пригоді студентам не раз 
і після конкурсу.

Крок 3. Проект: 
розробка і захист
Повчились — і до праці: 
впродовж п’яти місяців ко-
манди спільно з відповід-
ними фахівцями міськради 
працюватимуть над своєю 
тематикою, а в травні 2015-
го запрезентують свої на-
працювання. На стажерів 
чекає оцінка, рекомендації 
тренерів і консультантів. 
І  традиційно —  диплом 
учасника програми „Пер-
ший кар’єрний крок“.

Заявки на участь у цій 
програмі, яку ЛМР реалі-
зовує  спільно  з Центром 
громадянських  ініціатив, 
приймають і з претенден-
тами зустрічаються чи не 
щодня. Загалом за остан-
ні  вісім  років  у  департа-
ментах  міськради,  ЛКП 
стажувалось понад 6 тис. 
студентів.  Потім  багато 
хто знайшов роботу. Так, 
склад  працівників  ЛМР 
орієнтовно  наполовину 
оновився  (й  омолодився) 
завдяки  програмі  стажу-
вань, зауважив на презен-
тації  LYP міський  голова 
Львова Андрій Садовий.
Львівським політехні-

кам ініціативності не бра-
кує, констатує Г. Бордун:
— Політехніка дуже ак-

тивна щодо студентського 
молодіжного  лідерства. 
В  нас  є  добра  співпраця 
з кафедрами менеджменту 
персоналу та адміністру-
вання, економіки підпри-
ємства та інвестицій,  ін., 
багато випускників тран-
спортних  напрямів  пра-
цюють у нас. Крім цього, 
склалися  гарні  стосунки 
з викладачами Політехні-
ки: Мар’яна Жураковська, 
Анна Кравець, Роксолана 
Винничук минулого року 
долучились до роботи сту-
дентських команд.

Ірина ШУТКА
P. S. Для тих, хто матиме 
запитання: тел. 297-57-59 
або karyera.lmr@gmail.com.
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знай наших!

Систему керування 
робототанком  
розробив політехнік
Нещодавно у Львові презентува-

ли робототанк, завданням яко-
го є розвідка, розмінування і виве-
зення поранених із поля бою. 
Систему віддаленого керування 
новинкою для військових розро-
бив другокурсник магістратури 
кафедри систем автоматизованого 
проектування Інституту комп’ю-
терних наук та інформаційних 
технологій Михайло Комарниць-
кий. Це й стало темою його магіс-
терської роботи, яку захистив на 
відмінно минулої середи.

Для громадськості та військових ком-
панія „BEEM-Металавтопром“, яка 
взяла на себе конструкторське вико-
нання машини, та політехніки-роз-
робники  презентували  міні-танк 
22 вересня на виробництві та 11 ли-
стопада на проспекті Свободи перед 
Оперним театром. Довжина маши-
ни — 1 метр, ширина — 60 см. Вага 
технічної новинки 110–120 кг, а ван-
тажопідйомність — до 300 кг. Це озна-
чає, що хоч і виглядає машина майже 
іграшковою, але з допомогою спеці-
ального причепа може вивезти з-під 
обстрілу трьох дорослих чоловіків.
Для потреб розвідки на башті ро-

бототанка встановлені відео- та фо-
токамери, які можуть передавати дані 
операторові.  За  словами  Михайла, 
розробка спроможна не тільки тран-
спортувати людей і зброю, а й сама 
оснащена деякими її зразками. Крім 
цього, машина не боїться намокнути 
і спроможна підійматися сходами на 
висоту кількаповерхового будинку.
— Над дипломною роботою „Мо-

делі  та  засоби  автоматизованого 
проектування віддаленого керуван-
ня  робототехнічною  системою  на 
базі мікрокомп’ютера Raspperry Pi“ 
я працюю зі середини серпня цього 
року. Поміркувати над цією темою 
мені запропонував науковий керів-
ник професор Василь Теслюк,  і  ця 
робота мене дуже захопила. Починав 
„з нуля“, бо бакалаврську писав про 
створення автоматизованої системи 
розселення студентів у гуртожитку 
за зваженими критеріями зручності. 
Перші  версії  програми  керування 

робототанком були готові вже в се-
редині вересня, а під кінець місяця 
вона  успішно  пройшла  тестуван-
ня.  Спочатку  я  написав  програму 
на  платформі  Windows,  згодом  її 
переписував, вдосконалював, ство-
рив Android-версію. Тобто керувати 
робототехнічною системою можна, 
використовуючи комп’ютер, план-
шет і смартфон. Загалом усе це не 
складно, а з’єднатися з нею можна 
через Wi-Fi-модуть, радіозв’язок чи 
кабель. Якщо перший варіант пра-
цює на віддалі 3–4 км, то, зрозуміло, 
кабельне з’єднання коротше — всьо-
го  50–100  метрів.  Безпосередньо 
в  програму  закладено  можливості 
ввімкнення та вимкнення освітлен-
ня, використання зброї, спускових 
механізмів, — розповідає хлопець.

У мирний час робототанк можуть 
використовувати пожежники, ряту-
вальники  тощо.  Його  акумулятор 
розрахований  на  6  годин  роботи, 
але з навантаженням працює близь-
ко 4-ох. Швидкість у такому разі, від-
повідно, також невисока — 4–5 км/
год. (без вантажу — до 8 км/год.).
— Ми  акцентували  на  функціо-

нальності. Фахівці ТзОВ  „Компанія 
BEEM-Металавтопром“ створювали 
плати для управління моторами, баш-
тою, зброєю. Головне моє завдання 
полягало в тому, щоб на базі мікро-
комп’ютера Raspperry Pi з’єднати роз-
роблені плати та Wi-Fi-модуль, а з боку 
клієнта — під’єднати Wi-Fi-антену, за-
програмувати і налаштувати серверну 
та  клієнтську  частини програмного 

забезпечення. На сьогодні і програму, 
й абсолютні кути керування баштою 
продовжуємо вдосконалювати. Тому 
2–3 рази на тиждень на полігоні відбу-
ваються випробування тестового зраз-
ка. Водночас 10 таких машин, кожна 
з яких, за словами виробника, кошту-
ватиме близько 40 тис. грн., уже замо-
вили для Нацгвардії. Нашу розробку 
високо оцінили і мер Андрій Садовий, 
і самі військові, як підтвердив під час 
презентації керівник Західного регіо-
нального медіа-центру Міністерства 
оборони  України Олександр Поро-
нюк. Звісно, робототанки серійного 
виробництва дещо відрізнятимуться 
від тестового зразка. Навіть зовні, — 
зазначає політехнік.
Про реєстрацію авторського па-

тенту на винахід Михайло Комар-
ницький ще не думав. Та й жодної 
оплати за свою працю не очікує. Не 
конче йдеться хлопцеві й про даль-
шу  співпрацю  з  військовими,  бо 
престижну високооплачувану робо-
ту за професією він уже знайшов.
— Я працюю над цікавим проек-

том у великій транспортній компанії. 
З наступного тижня офіційно долучу-
ся до команди. До того, як почав пра-
цювати над системою керування робо-
тотанка, я не цікавився реаліями вій-
ни. Просто коли дивився новини і чув 
число все нових жертв, думав: „Чим 
я можу допомогти?“ Як тільки випала 
нагода, вхопився за неї. Щиро вдяч-
ний Василеві Миколайовичу, бо він не 
тільки підштовхнув мене, а й щодня 
давав цінні поради, консультував при 
написанні  роботи. Якщо мене  спи-
тати, чи пишаюся цим танком, то ні, 
не дуже. Я гордий з того, що успішно 
завершив магістратуру в Політехніці, 
написав цікаву дипломну роботу, яка 
знайшла практичне втілення. Щодо 
робототанка, то хіба варто хвалитися 
шматком заліза? Мені буде дуже-дуже 
приємно, коли він справді вже рятува-
тиме людські життя, — каже Михайло.

Анна ГЕРИЧ
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погляд фахівця

Референдуми та їхній вплив на долю 
суверенної України
Цього року 1 грудня минуло 

23 роки від часу проведення 
Всеукраїнського референдуму 
на підтвердження Акта про дер-
жавну незалежність, прийнятого 
24 серпня 1991 року. Про це та 
інше розмовляємо з доктором 
політичних наук, завідувачем 
кафедри міжнародної інформації 
ІМФН доцентом Василем Гулаєм.

— Василю Васильовичу, як референду-
ми вплинули на долю України?
— Загалом у незалежній Україні від-
булося два Всеукраїнські референду-
ми. Перший стосувався проголошен-
ня незалежності нашої держави. На 
нього було винесено одне питання: 
„Чи підтверджуєте Ви Акт проголо-
шення незалежності України?“, тоб-
то текст Акта, ухвалений Верховною 
Радою 24 серпня 1991 року. Перева-
жаючу позитивну відповідь надали 
мешканці  всіх  областей України, 
Криму і Севастополя. Оскільки рефе-
рендум відповідав усім стандартам 
вільного волевиявлення, то уряди 
багатьох держав у перші тижні після 
нього визнали нашу державну неза-
лежність. Не можу не згадати прове-
дення з метою утвердження автори-
тарного режиму Президента Л. Куч-
ми референдуму 16 квітня 2000 року. 
Те, що його підготовка й проведення 
зазнали критики з боку українських 
та міжнародних експертів, відмова 
Верховної Ради України імплементу-
вати його результати, переконливо 
розкрили його маніпулятивно-про-
пагандистський характер. Крім цьо-
го, були ще й місцеві референдуми, 
які пройшли в Івано-Франківській, 
Львівській, Тернопільській та Закар-
патській областях у 1991 році. Якщо 
на перших трьох громадяни хотіли 
знати думку стосовно незалежності 
України, то закарпатці досліджува-
ли ставлення своїх співгромадян до 
утворення Закарпатської автоном-
ної території у складі незалежної 
України. Результативним був рефе-
рендум про статус Криму, внаслідок 
якого 12 лютого 1991 року Кримська 
область була перетворена в Крим-
ську АРСР у складі УРСР, що згодом 
призвело до реальної втрати Криму. 
Обласне консультативне опитуван-

ня, яке відбулося 1994 року в До-
нецькій і Луганській областях, уже 
ставило питання стосовно федера-
лізації України, російської як другої 
державної, статус російської мови 
нарівні з українською в діловодстві, 
освіті та науці Донеччини й Луган-
щини, про глибшу інтеграцію з СНД.

— Тепер маємо таке явище як місцеві 
псевдореферендуми…
— На них багатий рік, що минає. 
11 травня 2014 року проведено три 
псевдореферендуми в деяких населе-
них пунктах Донецької і Луганської 
областей. Два  з них організували 
проросійські сили. Ще один псевдо-
референдум  як  жарт  передбачав 
приєднання Донецької області до 
Дніпропетровської. Подібна ситуа-
ція сталася і в Криму. Хотів би осо-
бливо привернути увагу до цих подій 
з огляду на реалії сьогодення, коли 
частина суверенної території Укра-
їни — АР Крим та м. Севастополь 
анексовані Російською Федерацією, 
а південно-східні райони Донецької 
та Луганської областей окуповані те-
рористичними організаціями ДНР 
і ЛНР. Те, що т. зв. референдум про 
статус Криму у 2014 році не лише не 
відповідав демократичним проце-
дурам, а став прямим посяганням на 
територіальну цілісність та сувере-
нітет України, визнала міжнародна 
спільнота, за винятком Росії і „п’ятої 
колони“ Кремля. Аналогічна ситуа-
ція й на окупованій проросійськи-
ми терористами частині територій 
Донецької та Луганської областей. 

Щиро вірю, що оцінку цим діям у ме-
жах Кримінального Кодексу України 
невідкладно нададуть правоохорон-
ні органи України.

— Що  скажете  про технологію  цих 
псевдореферендумів?
— На моє переконання, техноло-
гії  т.  зв.  референдумів  чи  радше 
псевдоплебісцитів  стали чільним 
інструментом розгорнутої неото-
талітарним  режимом Путіна  „гі-
бридної“ війни. Тому ми не можемо 
навіть порівнювати проведені під 
дулами автоматів псевдореференду-
ми у Криму та на Донбасі із плебіс-
цитами про незалежність Шотлан-
дії 18 вересня 2014 р. та Каталонії 
9 листопада 2014 року. На цьому ми 
як науковці, викладачі та зрештою 
представники інтелектуальної еліти 
повинні наголошувати студентам, 
просто громадянам нашої держави 
та закордонним колегам.

— Маємо нині ще й таке ганебне яви-
ще, як Закон „Про всеукраїнський рефе-
рендум“, ухвалений 2012 року…
— Закон, який ухвалили на догоду 
Віктору Януковичу, передбачає мож-
ливість ухвалення Конституції на 
референдумі, а також обрання пре-
зидента у парламенті. Тож не див-
но, що 57 народних депутатів нового 
скликання звернулися до Конститу-
ційного суду України із проханням 
перевірити його на відповідність 
Конституції.

— Можливо, варто Україні відмови-
тися від практики референдумів?
— Жодним чином. Ми повинні вра-
хувати прорахунки минулого і вико-
ристовувати таку процедуру волевияв-
лення для розбудови незалежної, євро-
пейської, модерної України. На цьому 
шляху нам, очевидно, не обійтися без 
проведення справжніх демократич-
них референдумів на підтвердження 
державно-правових актів щодо вступу 
України до Європейського Союзу та 
НАТО. На останньому цілком слуш-
но нещодавно наголосив Президент 
України Петро Порошенко.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН
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крізь століття

120 років тому у Львові почалась епоха електроенергетики: в місті загуркотів електричний 
трамвай, згодом у домівках львів’ян з’являться жарівки, на вулицях — ліхтарі. Як на 

наших землях почався вік електроенергетики, як до цього доклалися політехніки і як зберегти 
цікаву історію електрифікації нашого регіону?

Електрифікація Львівщини: 
цікаве минуле, достойне музею

Як у Львові з’явилась 
електрика
— 1894 року у Львові готувались до 
небуденної  події — Крайової  ви-
ставки, що мала засвідчити розвиток 
технічного прогресу в Галичині, — 
і це стало поштовхом до будівництва 
електричного трамваю і відповідно 
електростанції. Коли місто зверну-
лося до Трієстського акціонерного то-
вариства, яке збудувало кінний трам-
вай у Львові, із пропозицією зробити 
колію догори вулицею І. Франка до 
Стрийського парку (де й мала відбу-
тись виставка), — отримало відмо-
ву (товариство керувалось власною 
вигодою, а не потребою вирішувати 
транспортну проблему міста). Тоді 
професор Політехніки Роман Дзєс-
лєвський запропонував міській владі 
варіант електротрамваю на противагу 
кінному (який ліквідували у 1908-му). 
Тоді й виникла ідея будівництва пер-
шої електростанції. Ця станція по-
стійного  струму на  вул. Сахарова 
стала джерелом електроенергії для 
господарства і транспортного руху 
у Львові. У 1900 році в підвалі Опер-
ного  театру  побудували  вузлову 
підстанцію, проклали кабелі — це 
сприяло  розвитку  електропоста-
чання будинків і вулиць міста. Але 
оскільки електростанція постійного 
струму з часом не могла забезпечити 
енергетичні потреби Львова і пере-
дачу електроенергії на значні відста-
ні, 1907 року вирішили побудувати 
електростанцію  змінного  струму 
(нині ТЕЦ-1), також вулицями були 
прокладені лінії електропередач на-
пругою 5 кВ, у кожному кварталі вста-
новлено трансформаторні підстанції. 
Так електрифікували велику частина 
міста. У роки Першої світової війни 
електростанцію і мережу постійного 
струму ліквідували, будинки з постій-
ного струму перевели на змінний, — 
розповідає фахівець відділу корпора-
тивних зв’язків ПАТ „Львівобленер-
го“ Андрій Крижанівський, знавець 
історії електрифікації, автор книжки 

„Історія електрифікації Львівщини“. 
До слова, випускник Політехніки, 
в енергетиці — вже сорок років.
Львів  став флагманом електри-

фікації всієї Західної України. Елек-
трифікація області почалась із будів-
ництва повітряної лінії  від Львів-
ської  електростанції.  У  1930-х  за 
проектом  професора  Політехніки 
Габрієля Сокольницького — одного 
з піонерів розвитку електроенерге-
тики регіону — змонтували окруж-
ну  електромережу  у  прилеглих  до 
Львова містечках Винники, Дубляни, 
Жовква, ін. 1970 року завдяки потуж-
ностям Добротвірської і Бурштин-
ської ТЕС електроенергія дісталася 
всіх населених пунктів області.

Електрику — в музей
— Історія Львова  і нашого регіо-
ну — це не тільки культура… Історія 
техніки, промисловості дуже цікава. 
І вважаю, ігнорувати її неправиль-
но, — переконаний Андрій Львович.
Розуміючи, що  процес  електри-

фікації — цікава сторінка розвитку, 
у Львівобленерго вирішили створи-
ти Музей електрифікації Львівщини. 
Наразі це намір, та про експозиційне 
наповнення майбутнього музею, що 
мав би постати на вул. Шевченка, 1 (за 
церквою св. Анни), піклуються вже: 
в колекціонерів  і на об’єктах місце-
вих електромереж відшукують старе 
обладнання,  в  архівах —  історичні 
факти. Як зазначає Андрій Львович, 
матеріали часів Австрійської імперії 
є  скрупульозними,  їх  вивчення   — 
складним,  адже  це  рукописи,  а  от 
матеріали польського періоду — вже 
друковані. Чимало схем, карт, фото-
графій, приладів уже зібрані та чека-
ють часу, коли заселять музей.
Минулого року „Львівобленерго“ 

й ІАРХ Політехніки провели відкри-
тий студентський конкурс на проект 
музею: юні архітектори запропону-
вали, як доступно, інтерактивно роз-
крити суть явища електрики, цікаво 
розповісти історію електрифікації. 

Всі учасники були відзначені премі-
ями. Найцікавіші рішення, можливо, 
візьмуть до уваги під час розробки 
проекту музею.

У співпраці
Як і колись, нині Політехніку із ПАТ 
„Львівобленерго“ пов’язують тісні 
зв’язки. Нині чи не чверть праців-
ників там — випускники універси-
тету. Вже 13 років товариство при-
значає іменні стипендії найкращим 
студентам Інституту енергетики та 
систем керування, здебільшого з ка-
федри електричних систем та мереж 
(завідувач Георгій Лисяк). Цьогоріч 
відібрали вже сотого стипендіата. 
Претендент повинен мати кваліфі-
кацію бакалавра та середній бал не 
нижчий  71,  розповіла  начальник 
відділу кадрів Львівобленерго Ольга 
Цимбаліста. Стипендіати до кінця 
навчання отримують по 300 грн. що-
місяця. Потім за тристороннім дого-
вором — між студентом, Політехні-
кою і Львівобленерго — випускників 
вишу на три роки працевлаштовують 
у ПАТ. Також його фахівці проводять 
факультативні заняття для майбутніх 
енергетиків. Цьогоріч запровадили 
новий курс із експлуатації електро-
мереж. Також започатковують курси 
підвищення кваліфікації.

Ірина ШУТКА
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Невтомний будівничий  
українського правопису
Відомий мовознавець Григорій Голоскевич сто 

років тому видав „Правописний словник“, яким 
ми послуговуємося донині.

Життєва позиція
Ще в студентські роки Г. Го-
лоскевич бере активну участь 
у праці української громади 
в Петербурзі, допомагає ви-
давати та розповсюджувати 
„Кобзар“. Згодом у Києві ор-
ганізовує українське видав-
ництво „Друкар“, після забо-
рони якого відкриває видав-
ництво „Слово“, що видає 
низку збірок та першу хрес-
томатію „Сяйво“ — антоло-
гію безперечних здобутків 
українського  художнього 
слова. З 1922 року відомий 
мовознавець — співробіт-
ник Інституту української 
наукової мови ВУАН. Там 
він укладає свій правопис-
ний словник та редагує ака-
демічний „Російсько-укра-
їнський словник“. У 20-ті 
роки був членом Державної 
правописної комісії з упо-
рядкування  українського 
правопису.

Успадковувач 
традиції
Григорій Голоскевич „сто-
яв на плечах гігантів“, бо 
основою  свого  „Право-
писного  словника“  вва-
жає „кулішівку“ (правопис 
Куліша  1856  року),  нео-
ціненною  заслугою  якої 
є засадничий фонетичний 
принцип „пиши, як чуєш“. 
Цей словник, що мав назву 
„Український  правопис-
ний словничок з коротки-
ми правилами правопису“, 
виданий 1914 року, „є пер-
шою спробою підручника 
з нашої рідної ортографії“. 
Відтоді він витримав 13 пе-
ревидань. На правописній 
конференції,  що  відбу-
лася в Харкові 1927 року, 
Г. Голоскевич  доповнив 

та доопрацював словник, 
згідно з нормами нового 
„Українського правопису“. 
7-ме видання вийшло в світ 
1930 року, після арешту ав-
тора, і мало назву „Право-
писний словник“. У ньому 
мовознавець подав важкі 
щодо  правопису  форми, 
зазначив керування в сум-
нівних випадках та ввів по-
ширеніші українські та чу-
жомовні власні імена, пріз-
вища, географічні назви. 
Такий  лексикографічний 
скарб у радянській Україні 
не перевидавали, а в 30-ті 
роки взагалі заборонили. 
У діаспорі словник пере-
видавали у  50-ті — 70-ті 
роки. 12-те видання вийш-
ло в Україні 1994 року, 13-
те — 2007 року.

Репресії проти 
українства
1930 року зліквідовано Ін-
ститут української науко-
вої мови, а 1933-го право-
писна комісія затаврувала 
харківський правопис як 
„буржуазно-націоналіс-
тичний“, припинила ви-
дання будь-яких словників 
і без жодного обговорення 
за 5 місяців створила новий 
правопис, що уніфіковував 
українську  та  російську 
мови. 1937 року правопис-
ний словник Г. Голоскеви-
ча було вщент розкрити-
ковано. Його  автора  за-
арештували ще 1929 року, 
а  через  рік  засудили  за 
участь у діяльності Спіл-
ки визволення України на 
5 років позбавлення волі. 
Учений спочатку перебу-
вав у Ярославській в’язни-
ці, потім — у Тобольську, 
проте, не витримавши по-
невірянь і систематичних 

викликів до НКВД, наклав 
на себе руки. Так закінчи-
лося  життя  українсько-
го  мовознавця,  творця 
академічного правопису, 
укладача неперевершено-
го правописного словника, 
що досі є нормативним.

Словник сьогодні
Ми послуговуємося право-
писом Г. Голоскевича, бо, 
як і він, пишемо ї, коли ви-
мовляємо йі (їхав, Україна, 
доброї); уживаємо подвоєн-
ня (знання, оповідання, насін-
ня, весілля); займенник -ся 
пишемо разом із дієсловом 
(кохається, дивляться, вернув-
ся). Мовознавець наголо-
шував, що іншомовні слова 
„перебувають у добі присто-
сування до законів україн-
ської мови“ та вмотивував 
уживання г та ґ, вважаючи, 
що ґ пишемо тільки в чужо-
мовних словах: ґонта, фіґура, 
етноґрафія.
Вже  за  Незалежної 

України було внесено де-
які  зміни  в  правописну 
систему,  яку  пропагував 
Голоскевич,  наприклад, 
відновлено кличний відмі-
нок та літеру ґ. А 1994 року 
створено спеціальну пра-
вописну комісію, яка опра-
цювала і 1999 року переда-
ла свої пропозиції до Ін-
ституту української мови. 
Проте „Проєкт правопису 
1999“ Верховна Рада офі-
ційно не ухвалила.
Відтак сталінський пра-

вопис  виявився  аж  надто 
живучим,  бо  саме  за  пра-
вописом  1933  року,  його 
зросійщеними „удоскона-
леннями“ 1946 та 1960 рр. 
та  незначними  змінами 
1991  року  послуговуєть-
ся  більшість  видавництв, 
усі  навчальні  заклади  та 
державні установи. Лише 
жменька  ентузіастів  (на-
приклад,  видавництво 

„Свічадо“,  частково  „Ви-
давництво Львівської по-
літехніки“  та  деякі  інші) 
пошановують подвиг роз-
стріляних мовознавців, що 
відтворювали  мовну  гар-
монію за допомогою пра-
вопису. Бо є речі-маркери, 
які і Григорій Голоскевич, 
і „Проєкт правопису 1999“ 
пропонували писати пра-
вильно, приміром, уживати 
закінчення -и  в родовому 
відмінку  однини  іменни-
ків  ІІІ  відміни  (радости, 
Руси, любови), відмінювати 
запозичені слова на -о (кіна, 
у метрі), умотивовувати на-
писання літери г (гіпотеза, 
газета), поширювати „пра-
вило  дев’ятки“  на  чужо-
мовні  власні назви  (Арис-
тотель,  Сиракузи),  писати 
ія  в  словах  іншомовного 
походження  (геніяльний, 
артеріяльний),  передавати 
дифтонг аи через ав (авди-
торія,  інавгурація) та інше. 
На  сьогодні,  вживаючи 
неологізми  та  іншомовні 
слова, письменники вико-
ристовують способи транс-
літерації, які напрацював 
Проєкт  1999-го  року,  на-
приклад, це бачимо у книж-
ках  видавництва  „А-Ба-
Ба-Га-Ла-Ма-Га“  (Київ), 
„Астролябія“ (Львів) та де-
яких інших.
Збереження правопису 

Григорія  Голоскевича  — 
це  запорука  самобутньо-
го  розвитку  української 
мови, вияв пошани до мо-
вознавців часів Розстріля-
ного Відродження, відтво-
рення  правди,  захованої 
й збереженої в Мові.

Оксана МИКИТЮК, 
доцент кафедри  

української мови 
Львівської політехніки

http://uk.wikipedia.org/wiki/1929
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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учнівська підтримка

Ярмаркували, щоб допомогти пораненому воїну
Близько 12 тисяч гривень зібрали учні Львівської академічної гім-

назії при Національному університеті „Львівська політехніка“ на 
лікування бійця із зони АТО, хлопця з Яворівщини Володимира Гери, 
який отримав у бою важке поранення. Йому вже зробили шість опера-
цій, але попереду ще найскладніші — на спинному мозку.

Учні 10 класів ініціювали проведен-
ня благодійного ярмарку, на якому 
продавали солодощі, печені смако-
лики, іграшки, ялинкові прикраси, 
свічки,  дівчачу  біжутерію —  все 
створене власноруч, а також фрук-
ти та книги.
— Благодійний ярмарок у нашо-

му навчальному закладі відбуваєть-

ся вже другий рік поспіль. Минуло-
річ також ініціаторами були учні, 
вони збирали кошти на операцію 
для  хворої  дитини.  А  цього  разу 
довідалися про потреби бійця АТО 
і  вирішили  підтримати  його,  — 
розповіла директор гімназії Леся 
Юхман. — Учні спершу написали 
проект  проведення  ярмарку,  об-

говорили цю ідею на засіданні уч-
нівського парламенту, а після по-
годження зі школярами усіх класів 
закликали приєднатися всіх. При-
ємно, що дітей підтримали батьки, 
зокрема мами і бабусі допомагали 
випікати солодощі.
Також гімназисти подбали  і про 

військових —  взяли  участь  в  акції 
„Правого сектора“ у Львові і сплели 
„зимову“  маскувальну  сітку  білого 
кольору. Загалом до цієї акції долу-
чилося чотири львівські школи.

Наталія ПАВЛИШИН

студентські ініціативи

Разом проти СНІДу!
Цілий ряд заходів 

1–2 грудня до Всес-
вітнього дня боротьби 
зі СНІДом організували 
активісти колегії та проф
бюро Інституту комп’ю-
терних наук та інформа-
ційних технологій Львів-
ської політехніки.

— Цей проект ми задумали 
не дуже давно, але ідеєю було 
різними способами донести 
до  молоді  якомога  більше 
інформації  про  небезпеку 
ВІЛ-СНІДу. Протягом двох днів від-
бувалися лекції, які читала лікар-дер-
матовенеролог Христина Решетняк 
(Львівський обласний комунальний 
шкірно-венерологічний диспансер) та 
ВІЛ-інфікована лекторка Жанна, яка 
працює у ВБО „Всеукраїнська мережа 
ЛЖВ“. Студенти мали можливість не 
лише прослухати лекції, а й задавати 
запитання, спілкуватися з гостями, — 
розповіла співорганізаторка заходу 
першокурсниця, голова міжнародно-
го відділу колегії та профбюро ІКНІ 
Кристина Сенченко. — До проекту 
долучився весь колектив профбюро 
ІКНІ, найактивніше працював соці-
альний відділ. Наступного року пла-
нуємо теж цікаві проекти, зокрема 
запросити у Політехніку мобільну ла-
бораторію, щоб усі охочі могли здати 
аналізи.
Також молодь провела флеш-моб 

на площі перед IV навчальним корпу-

сом: група студентів (70 осіб) виши-
кувалася так, що утворили стрічку — 
символ  боротьби  з  ВІЛ-СНІДом. 
Окрім цього, політехнікам роздали 
понад півтори тисячі презервативів 
та брошур з інформацією про це за-
хворювання, які надала благодійна 
організація „Салюс“.
У холі I корпусу Політехніки де-

монстрували виставку „Мистецтво 
проти СНІДу“. Там представили ро-
боти вихованців дитсадочка та сту-
дентів на тему боротьби з хворобою. 
Цей захід мав на меті нагадати, що 
СНІД, на жаль, стосується різних ві-
кових груп і треба об’єднувати зусил-
ля задля подолання хвороби.
Окрім цього, 3 грудня студентам 

продемонстрували фільм англійською 
мовою на тему боротьби зі СНІДом — 
„Клуб даллаських покупців“.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко
У Львівському музеї історії релігії 

6 грудня відбулася презентація 
книги Ірини Калинець „Коло на 
обличчі безодні“. Книгу в день на-
родження поетеси, активістки укра-
їнського національного і правоза-
хисного руху представив її чоловік — 
відомий поет Ігор Калинець. „Коло 
на обличчі безодні“ є продовженням 
наукової розвідки „Епоха гунів та її 
передісторія. У світлі Біблійних дже-
рел“. У книзі розглядаються перші 
п’ять розділів Книги Буття. 

Триває благодійна акція „Пода-
руй дитині свято“ до Дня святого 
Миколая. Волонтери ГО „Молодь 
за зміни“ зібрали дитячі листи до 
святого Миколая дітей дитячого бу-
динку „Добре серце“, з багатодітних 
та малозабезпечених сімей, а також 
тих, чиї батьки брали участь в АТО, 
дітей переселенців із Криму та Сходу 
і дітей, позбавлених батьківського пі-
клування (загалом 122 листи з дитячи-
ми проханнями). До акції долучилися 
студенти ІГСН Львівської політехніки 
та учні мовної школи Green Forest.

Студенти ІКНІ Львівської політехні-
ки організовують квест „Шерлок 
Холмс і таємничі пригоди з філь-
мами“. Інтелектуально-розважаль-
ний захід для підвищення рівня 
розмовної англійської у студентів 
відбудеться 18 грудня. В команді має 
бути обов’язковий мінімум — 4 лю-
дини + капітан, максимум — 6 учас-
ників + капітан. Ті, хто не мають 
команди, але бажають взяти участь 
у квесті, пишіть на сторінку проф-
бюро ІКНІ у соцмережах.

За матеріалами інформагенцій
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життя в гуртожитках

Специфіка співмешкання, проблеми 
і їх вирішення
Навчальний рік у розпалі, Студмістечко Львівської політехні-

ки поповнилося новими мешканцями, там вирує життя. Чим 
особливим було цьогорічне поселення нових мешканців Студ-
містечка, які проблеми порушують студентське життя, про нові 
ремонти та багато іншого, що може зацікавити тих, хто мешкає 
в гуртожитках, розповідає заступник директора Студмістечка 
Ігор Якубовський.

— Студенти,  які  мешкають  у  гур-
тожитках, вже встигли зжитися чи 
навпаки — виявити недоліки своїх су-
сідів?
— Звичайно, виникають різні спе-
цифічні  ситуації.  Треба  зважати 
на те, що в кімнатах мешкають по 
3–4 особи, а це досить густо насе-
лено. Зазвичай непорозуміння ви-
никають на побутовому рівні: хтось 
рано встає готувати їсти, хтось до-
пізна вчиться. Чогось незвичайного 
цього року не було, хоча частішають 
дівчачі конфлікти. Універсального 
рецепту нема: буває, що люди і рік 
не можуть зжитися, але мешкають 
разом, терплячи один одного, а бу-
ває, що за три дні остаточно пере-
сварюються.
Також  серед  студентів  є  пред-

ставники певних субкультур. Їм важ-
ко зжитися з іншими мешканцями. 
Вони наче й не порушують правил, 
але мешканці скаржаться, бо той чи 
інший представник має певні риту-
али, якісь специфічні речі. І, правду 
кажучи, часом ми розгублені, як пра-
вильно в таких випадках діяти.
Чи не найпоширенішими причи-

нами конфліктів, звичайно, є те, що 
хтось зі співмешканців не прибирає, 
не має елементарного розуміння чи-
стоти, гігієни. Це насправді один із 
найскладніших видів побутових кон-
фліктів, бо переселення такого по-
рушника в  іншу кімнату проблеми 
не вирішує.

— Цьогоріч  студентська  спільнота 
Львівської  політехніки  поповнилася 
чималою кількістю молоді зі сходу та 
півдня України. Чи є якісь особливості 
співжиття цих студентів?
— Насправді все досить позитив-
но — жодних непорозумінь із мо-
лоддю, яка перевелася на навчання 
зі сходу та півдня України, не вини-
кало. Принаймні до нас така інфор-
мація не доходила. Від імені адміні-

страції закликаю у разі виникнення 
таких проблем не мовчати, а зверта-
тися до нас.
Як тільки почалося переведення 

студентів  із Криму, то намагалися 
звільняти кімнати, щоб поселяти їх 
усіх разом. Але потім з’ясувалося, що 
це не найкраща ідея, оскільки люди, 
які переїжджають так здалеку, не ма-
ють усіх необхідних речей — холо-
дильників, каструль, чайників тощо, 
тож для їх блага якраз зручніше було 
поселяти їх разом із тими, хто вже 
обжився в побуті. А зараз навіть нема 
вибору.

— Які особливості цьогорічного посе-
лення?
— Поселення було дуже складне. Як 
і щороку, ми були змушені поселяти 
наших студентів у гуртожитки інших 
вишів. Та цьогоріч, порівняно з по-
передніми роками, в нас рекордна 
кількість поселених. Така ситуація 
склалася передовсім через те, що 
до нашого університету перевелася 
чимала кількість студентів з окупо-
ваних територій (загальна кількість 
понад двісті осіб). Практично всіх 
охочих ми поселили.

— Знаю,  що  у  Студмістечку  давно 
діють правила посиленого контролю 
у свята. Як цьогоріч минув День сту-
дента?
— Як і щороку, на День студента 
ми проводили заходи посиленого 
охоронного режиму, зокрема здій-
снювали обхід кімнат у нічний пе-
ріод. За порядком стежили також 
оперативні загони й активісти сту-
дентського самоврядування (чергу-
вали цілу ніч). І, відверто кажучи, 
склалося враження, що, якби такий 
обхід зробили у звичайний день, то 
знайшли би більше правопорушень. 
Хочу  відзначити,  що  за  останні 
п’ять років нам вдалося переконати 
студентів, що в гуртожитку не варто 

святкувати. Тож багато хто поїхав 
на вечірки у нічні клуби, знаю ви-
падки, що молодь орендувала для 
себе помешкання на той день. Хо-
чемо подякувати студентам за сві-
домість і розуміння.
Під час зимових канікул, як і вліт-

ку,  всі,  хто  потребує  залишатися 
в гуртожитку, повинні звернутися до 
адміністрації Студмістечка, щоб їх 
внесли у спеціальний список. А всім 
стороннім вхід заборонимо. Такі за-
ходи проводимо з метою уникнення 
крадіжок.

— Які оновлення, ремонти проводите 
чи плануєте найближчим часом у гур-
тожитках?
— Нещодавно відновили ремонт 
у гуртожитку № 1. Зараз доробля-
ють санвузли, ще потрібно зробити 
кухні і можна буде заселяти студен-
тів. На етапі завершення впорядку-
вання в гуртожитку № 9 (місця за-
гального користування: коридори, 
душові на кожному поверсі, кухні), 
і найближчі плани такий самий ре-
монт розпочати в гуртожитку № 5. 
Встановити душові на кожному по-
версі плануємо в усіх гуртожитках 
із коридорною системою. Такі ду-
шові вигідніші, ніж у гуртожитках 
із блочною системою з точки зору 
експлуатації, гідроізоляції і навіть 
побутового погляду, бо студентам 
не треба прибирати.
Зрозуміло, що хотілося б зроби-

ти значно більше. Проблемним за-
лишається гуртожиток № 4. Але все 
впирається  не  стільки  у  наявність 
коштів, скільки в їх використання. 
Думаю, що з новим Законом „Про 
вищу освіту“ цю ситуацію вдасться 
покращити. Зі свого боку адміністра-
ція університету завжди підтримує 
і допомагає.
На завершення хочу додати, що 

з кожним роком у гуртожитках стає 
спокійніше. І зараз на комісії з пра-
вопорушень  ми  розглядаємо  такі 
питання,  на  які  раніше  навіть  не 
звертали уваги, бо це було порівняно 
несерйозно. Такі зміни демонстру-
ють, що свідомість студентів суттєво 
зросла.

Наталія ПАВЛИШИН
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Зняти циліндр перед 
мільйоном лір
Психологічносоціальна коме-

дія італійського драматурга 
Едуардо де Філіппо „Циліндр“ 
у постановці Федора Стригуна — 
одна з останніх цьогорічних 
прем’єр Національного акаде-
мічного драматичного театру 
ім. М. Заньковецької — сподо-
бається вірним прихильникам 
традиційної заньківчанської 
школи, дасть змогу більш вибаг-
ливим глядачам моментами 
подрімати, але загалом вийти 
з театру з некепським настроєм.

Неаполь, 50-ті роки минулого століт-
тя, економічна криза, однак оплачу-
вати проживання і щось їсти треба. 
І от сім’я, якій за несплату боргів за 
квартиру загрожує виселення, зна-
ходить свій, дещо ризикований, та 
наразі фартовий спосіб „заробити“: 
молода красуня Рита заманює в дім 
тих, хто купився на її принади, коли 
вона напівоголена вмивається і на-
тирається пахучим тальком на балко-
ні. В домі ж перед тим, як зайнятися 
з наївним залицяльником коханням, 

жінка бере плату — 10 тисяч лір. Але 
до ліжка справа так і не доходить, бо 
там лежить … Ритин чоловік. Мер-
твий. Так, така раптова гірка правда — 
нині зранку її чоловік помер (тіло ще 
й вистигнути не встигло!), лишивши 
її, бідну, з трьома діточками. Гроші 
потрібні на похорон. Більшість, пе-
рехрестившись і поспівчувавши, зо-
ставляє на столі купюри та втікає пе-
релякано геть, а на скупіших і недовір-
ливих є управа — дон Агостіно і його 
ні, не чарівна паличка, а просто таки 
чарівний циліндр. Величність цього 
головного убору, переконаний герой, 

знають тільки люди освічені, коли ж 
у людини на голові циліндр — це оз-
нака її могутності й благородності.
На цьому місці постановки п’єси 

(до речі, однієї з найкращих у твор-
чості де Філіппо) захотілось … по-
зіхнути.  Здавалося  б,  що  інтрига 
тільки  починається  —  чи  викриє 
хтось аферу шахраїв мимоволі, коли 
саме, а, може, їм вдасться викрути-
тись, якщо ні, то якою буде покара 
і чи буде розкаяння? — однак на сце-
ні,  завдяки млявим  і  непотрібним 
з’ясовуванням стосунків між героя-
ми, а також неприродній грі акторів, 
вона вже закінчилась. І знову про те, 
що перед нами комедія, лише нага-
дав вихід на кін народного артиста 
Степана  Глови:  герой  —  багатий 
вдівець Аттіліо, якого він грає, роз-
вертає хід подій на 180 градусів, стає 
цікаво і хочеться, нарешті, щиро смі-
ятись. А ще — не тільки гадати, яким 
буде розв’язок „аукціону“, на котро-
му продають честь жінки, а й думати.
Тяжкі часи — все ж не підстава 

заробляти роллю небіжчика і повії, 
а циліндр — це ще не ознака висо-
кої  честі  й  моралі  його  власника. 
Продажності  нема  виправдання, 
як і цинізму. Чи вдалось майстерно 
донести акторам і режисерові цю іс-
тину, відповісти важко, але хочеть-
ся вірити, що глядач, втерши під час 
сміху сльозу, запитав себе: а на яку 
суму я б погодився, якби мені раптом 
у скруті (чи й без неї) запропонува-
ли продати свою дружину (чоловіка), 
свою душу, свою країну?

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
Відомий український письменник, 

поет, громадський діяч Сергій 
Жадан отримав одну з най-
престижніших літературних пре-
мій Швейцарії Jan Michalski Prize. 
Журі, що складається з інтернаці-
ональної компанії письменників, 
так високо оцінило роман Сергія 
Жадана „Ворошиловград“ у його 
перекладі французькою за „нез-
вичайний епос пострадянської 
неприкаяності“.

До середини грудня у галереї „Зе-
лена канапа“ (вул. Вірменська, 7) 
буде відкрита виставка живопису 
та рисунку Ніни та Сергія Резні-
ченків. Сергій Резніченко запро-
понував для експозиції кілька 
нових натюрмортів, а також легкі, 
як японське хоку, рисунки „ню“ 
з натури. Ніна ж продемонструє 
свої романтично-поетичні жіночі 
образи та букети квітів, що межу-
ють з абстракціонізмом.

У Першій Львівській медіатеці 
(вул. Мулярська, 2) відбулося офі-
ційне відкриття Львівської школи 
джазу та сучасної музики. У Школі 
викладатимуть провідні джазові му-
зиканти Львова та України. Кожен 
охочий матиме змогу опанувати 
обраний інструмент та грати разом 
із іншими учнями. Навчання прохо-
дитиме з використанням сучасних 
комп’ютерів та новітніх програм.

На Днях українського кіно, які 
проходили в Мюнхені 5–7 грудня, 
представили найкращі україн-
ські фільми останніх років та 
найяскравіші короткометраж-
ки 44-го МКФ „Молодість“. Це 
фільм-відкриття „Поводир“ Олеся 
Саніна, „Брати. Остання сповідь“ 
Вікторії Трофименко, „Молитва за 
гетьмана Мазепу“ Юрія Іллєнка, 
„Істальгія“ Дар’ї Онищенко. Всі зі-
брані кошти будуть перераховані 
дітям-біженцям.

20 грудня на сцені львівської Опе-
ри дитячу виставу „Білосніжка, 
або Новий Рік в 3/12 Королівстві“ 
покаже Одеський театр ростових 
ляльок. Це будуть перші львівські 
гастролі театру, який успішно 
їздить Україною і знаний за кор-
доном. В інтерактивній постановці 
Одеського театру з’явилися нові, 
мультиплікаційні герої, серед 
яких Шрек, Зебра Марта, Лев 
Алекс, Спанч Боб.

За матеріалами інформагенцій
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Рок-поп-кантрі-джазові подарунки 
з нагоди Різдва
Дівчина, чий спів, схожий на Квітку Цісик, на 

„Голосі країни“ зворушив усі серця журі і, 
зокрема, Славка Вакарчука, сидить навпроти 
мене і п’є свою улюблену каву. Вона, Брія Блес
сінг — американка, яка мешкає у Львові і почува-
ється істинною українкою, розмірковує про дві 
культури, на перетині котрих їй довелось опини-
тися, про свою давню мрію, яку несподівано реа-
лізувала в Україні, і свята, що наближаються…

— Бріє, Ти вже відчуваєш, що 
трохи відома, і як це впливає 
на Твій життєвий устрій?
— Я, якщо чесно, не бажаю 
відчувати  себе  відомою. 
Якщо  Господь  так  хоче, 
хай, але щоб я завжди зо-
ставалась  тою Брією, що 
й раніше, в серці залишалась 
простою людиною. Жит-
тя ж змінилось кардиналь-
но: менше сплю, менше їм, 
менше спілкуюся з сім’єю. 
Важко, але, з другого боку, 
є такий вислів count your 
blessings, і я намагаюся що-
дня, особливо коли змучена, 
розуміти, яке це є благосло-
вення — за останні шість 
місяців я побачила більше 
українських  міст,  ніж  за 
21 рік проживання в Укра-
їні. Під час тих подорожей 
Україна  мене  позитивно 
вразила  у  всіх  аспектах. 
Люди в усіх містах України 
однаково теплі й відкриті. 
Що цікаво, коли я вперше 
їхала на Схід, то гадала, що 
не знайду там жодних ви-
явів патріотизму, але коли 
вийшла з потяга в Херсоні, 
побачила всюди синьо-жов-
ті мости, прапори, написи 
„Слава Україні!“ — і в нас 
щодо східної України є свої 
стереотипи.

— 26 грудня на сцені заньківчан 
відбудеться Твій перший вели-
кий сольний концерт „Радій, 
Земле! Українське Різдво з аме-
риканським колоритом“. Які 
маєш перед ним переживання, 
якою буде програма?
— Переживань  є  багато, 
але я намагаюся про них не 

думати — віра не може 
співіснувати  з  ними, 
тому  я  стараюся  кон-
троль над ситуацію від-
дати в руки Бога. Про-
грама мала би бути ціка-
вою: спочатку півгодини 
виступатимуть мої друзі 
джаз-гурт ShokolaD — 
вони  виконуватимуть 
українські колядки, потім 
до них приєднаюсь я і спі-
ватиму ще й англійські, які 
всі могли чути у виконанні 
Френка Сінатри, Елли Фіц-
джеральд, ще згодом до нас 
долучаться мої музиканти, 
і тоді почуєте і рок, і поп, 
і кантрі. Оскільки це різдвя-
ний концерт, то кожна моя 
пісня має бути подарунком. 
Але там буде до 800 людей, 
з різними вподобаннями, 
тож треба мати щось осо-
бливе для кожного,  адже 
на Різдво я своїм рідним не 
дарую однакові подарунки.

— Які  саме  американські 
традиції зостались з Тобою 
і які українські стали близь-
кими?
— Українкою в душі я не 
стала за мить, це був певний 
процес, тому в сім’ї у нас 
залишилась американська 
культура, що проявлялось 
і в готуванні їжі, і у святку-
ванні нашого улюбленого 
Різдва.  Згодом  вивчили 
українські традиції — до 
нас стали приходити діти 
з вертепом, ми скуштува-
ли кутю, нам вона, до речі, 
здалась  дуже незвичною, 
але ще залежить від того, 
яка господиня її робить — 

смачної  куті  можу  з’їсти 
і цілу тарілку.

— Якщо порівнювати амери-
канців і українців, то чим дру-
гі відрізняються від перших, 
у хорошому сенсі, і чого укра-
їнцям, можливо, таки бракує?
— В хорошому… Це дуже 
довгий список! Ну хоча б 
те, що  „ви“,  „ти“  україн-
ці пишуть з великої букви, 
а  в  американців  великим 
є „я“. Це дуже правильно 
ставити іншу людину вище 
від себе. І я бачу, як це про-
являється в щоденній пова-
зі до старших. Хоч помічаю 
і вплив західних культур — 
менше поваги, ніж колись. 
Щодо того, чого бракує, то 
коли приїхали в 1993 році 
в Україну, ми не бачили жод-
ного усміхненого обличчя 
на вулиці. І це можна пояс-
нити комуністичним мину-
лим. Але тепер я помічаю 
зміни, особливо привітні 
люди у Львові.

— На  батьківщині  часто 
буваєш?
— Буваю раз на три-чоти-
ри роки. Родичі вже не про-
сять вертатись назад, хоч, 
коли  виїхали  в  Україну, 
в бабусі була істерика, вона 
готова була телефонувати 

в  соцслужби, щоб  нас, 
дітей, забрали від бать-
ків. А причина її страху 
в тому, що наші предки — 
німці, які іммігрували до 
Росії,  за  влади Сталіна 
померли. Ми бабусі по-
яснили, що Україна вже 
є окремою державою, а не 
Росією. Крім того, вона 
приїжджала  до  Львова 
і зрозуміла, як тут гарно 
і що ми вже тут назавжди.

— Якби Ти в підлітково-
му  віці  таки  зосталася 
в Америці, то чим би зай-
малась?
— Єдина мрія з дитин-

ства — співати. Ще, правда, 
хотіла бути астронавтом. 
Та в 13 років я ступила на не 
зовсім безпечний шлях аме-
риканського підлітка, тож 
якби ми не переїхали, він би 
закінчився трагічно.

— Як Ти гадаєш, в Америці 
бути співачкою легко чи за-
важає конкуренція?
— Гадаю, що співати мож-
на всюди, але бути успіш-
ним у музиці — це вже важ-
че. Тим більше тепер, коли 
і в Америці, і в Україні ко-
жен другий гарно і співає, 
і  пише,  і  грає. Навіть на 
„Голосі країни“ я розумі-
ла, що є чудесні голоси, що 
я не найкрутіша співачка… 
Тому я часто дивуюсь, чому 
в мене такий успіх. Мабуть, 
це Божий план…

— А в Тебе який план, у яко-
му керунку розвиватимешся 
далі?
— Я не хочу вибрати для 
себе один жанр, бо не люб-
лю обмежень. Я завжди слу-
хала всі жанри музики, тому 
в моїй творчості вони всі 
присутні. Хочу і надалі ви-
користовувати їх всі і через 
них передавати розмаїття 
своїх емоцій.

Наталя ЯЦЕНКО
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творчі ініціативи

Продовжуючи тему мистецтва для фронту, яку ми порушили в числі 36 „Аудиторії“ у матеріалі 
Ірини Мартин під назвою „Долучаємося до боротьби“, розкажу Вам про кілька молодіжних 

творчих ініціатив, які також стосуються допомоги військовим. Остання, хоч і присвячена річниці 
початку Революції, але водночас є спробою студентів усвідомити себе не лише детонаторами 
Майдану, а й продовжувачами його традицій, поколінням, спроможним нести відповідальність

У складних ситуаціях молодь креативить
„Львів очима молоді“
Виставку-продаж студентських ху-
дожніх робіт під такою назвою вже 
п’ятий рік поспіль організували і від-
крили 26 листопада Студентська рада 
Львівщини та Львівська національна 
академія мистецтв. Майже 80 кар-
тин, виконаних у техніці графіки, 
живопису та з використанням додат-
кових матеріалів (газет, ниток, тка-
нини), а також світлини студентів 
до 16 грудня можна оглянути та при-
дбати в приміщенні обласної філії 
„Укрсоцбанку“ (пл. Міцкевича, 10). 
Учасниками виставки стали 50 мо-
лодих митців із різних вишів Льво-
ва (звісно, більшість — із Академії 
мистецтв). На відміну від минулих 
років, цього разу вони зображали 
не тільки міські панорами, незвич-
ні ракурси старих будівель та загад-
кові закамарки дворів, а й бурхливі 
потоки революційних хвиль, свід-
ками й учасниками яких були самі 
автори. Ціни коливаються від 50 до 
2500 гривень. Близько десятка робіт 
студенти вже продали. Картини, які 
не знайдуть нового власника, але 
сподобаються працівникам устано-
ви, керівник Західного комерційно-
го макрорегіону ПАТ „Укрсоцбанк“ 
UniCredit Bank Олег Сергеєв запро-
понував винайняти на деякий тер-
мін після закінчення виставки для 
кабінетів банку. Всі виручені кошти 
організатори спрямують на допомо-
гу українським військовим.

Пластові ініціативи
Уже троє пластунів не зломили сво-
їх присяг, пожертвувавши власним 
життям за соборність України в ХХІ 
столітті. Щоб підтримати своїх по-
братимів, які воюють, та допомогти 
родинам тих, які відійшли на Вічну 
Ватру, пластуни збирають кошти, 
організовуючи для цього різнома-
нітні, зокрема й мистецькі, заходи 
та акції. Мабуть, найпоширенішою 
стала  їхня „Пластова  ініціатива“: 
збір  коштів  для  допомоги  дітям, 

чиї батьки-пластуни постраждали 
або загинули на війні. Пластуни не 
просто просять грошей. Вони про-
дають власноруч виготовлені під 
час сходин та таборів синьо-жовті 
браслети з паракорду —нейлоно-
вого шнура, який може витримати 
навантаження до 200 кг. Розплівши 
браслет, його можна використати як 
кріплення у горах. Із 3 м паракорду 

виходить 1 браслет, який вже можна 
побачити на зап’ясті сотень людей, 
зокрема руфера, відомого під нік-
неймом Mustang Wanted, Михайла 
Саакашвілі, депутатів ВРУ, віце-пре-
зидента ЄБРР Філа Беннета, Андрія 
Садового, Руслани. Започаткувала 
акцію новачка Поліна Герасімова, 
а з середини серпня курують її стар-
шопластуни Роман Кучкуда, Роман 
Дзедзик та Ярослав Макар. За цей 
час вони зібрали близько 50 тисяч 
гривень.
Інший пластовий курінь — „Сте-

пові  Відьми“  організовує  платні 
майстер-класи  від  професійних 
майстринь,  де  навчають  робити 
ляльки-мотанки, оздоблювати бра-
слети в стилі декупаж, розмальову-
вати сумки. Загалом відбулося вже 
8 таких заходів. За словами куратора 
майстер-класів, журналістки Оксани 
Пужаковської, кожен їхній учасник 
забирає  свій  виріб  додому,  але  за 
2 години навчання платить будь-яку 
суму від 50 гривень. Щоразу прихо-
дить від 7 до 17 осіб, що є оптималь-

но для груп такої форми навчання. 
Зароблені за майстер-класи кошти 
курінь скеровує на закупівлю апте-
чок для військових.

Самоусвідомлення
1 грудня студенти Українського ка-
толицького університету презенту-
вали на суд глядача перший фільм під 
назвою „Ми“, відзнятий у межах но-
вого студентського проекту „Вели-
кого бажайте“. Ця ініціатива не пе-
редбачає зібрання коштів на потреби 
війська чи родин постраждалих у зоні 
воєнного конфлікту, але покликана 
об’єднати українців від сходу до за-
ходу та з півдня до півночі України. 
Для цього автори вирішили означити 
поняття „Ми“ як універсальну вели-
чину, яка не ділиться ані якісно, ані 
географічно. На думку молоді, тіль-
ки єдині у своїх думках і прагненнях 
українці спроможні перемогти воро-
га та економічні негаразди.
— МИ  були  на  Майдані.  МИ 

є сьогодні. МИ мусимо далі ДІЯТИ! 
Це ідея нашого проекту, який існує 
всього лише місяць. Над цим філь-
мом, який наступного тижня пре-
зентуватимемо  в  Києві,  а  згодом 
ще  кілька  разів покажемо львів’я-
нам у „Дзизі“, працювали з десяток 
студентів різних факультетів УКУ. 
Ми спілкувалися на камеру з коле-
гами зі львівських та київських ви-
шів, громадськими, релігійними та 
культурними  діячами:  їхні  думки 
про наше покоління лягли в осно-
ву фільму. Загалом відзняли 27 ін-
терв’ю, — розповідає авторка сце-
нарію Катерина Гладка.
Творці  фільму  розуміють,  що 

особлива місія молоді ще не закін-
чилася. Куратор проекту „Великого 
бажайте“ віце-ректор УКУ Мирос-
лав Маринович закликав студентів 
ніколи не зневірюватися, постійно 
вдосконалюватися, бути безстраш-
ними і провадити за собою інші по-
коління.

Анна ГЕРИЧ

http://www.unicredit.ua/ip_rule/
https://www.facebook.com/mustang.wanted.25?fref=photo
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хвороби хребта

Ці підступні сколіози
Зазвичай на ранніх етапах 

розвитку недуга розвива-
ється непомітно. Лише при 
огляді фахівця можна неспо-
дівано для себе дізнатися про 
порушення постави чи сколі-
оз. Але цим не можна нехтува-
ти — застерігають фахівці.

Перший сигнал — 
асиметрія

— На сьогодні практично кожен 
четвертий — п’ятий студент має 
порушення постави або почат-
кові форми сколіозу. Скажімо, у мене 
на обліку — 24 особи, у яких виявлено 
порушення постави чи сколіоз третьо-
го — четвертого ступеня. Ще 11 — із 
важкими травмами, які вже не підда-
ються корекції, — розповідає хірург 
I поліклінічного відділення 10-ї місь-
кої лікарні Андрій Наконечний.
Що ж таке сколіоз? Це захворю-

вання  опорно-рухового  апарату, 
що характеризується викривленням 
хребта  вбік,  тобто  його  відхилен-
ням від своєї осі. Якщо це незначне 
відхилення, то медики констатують 
сколіотичну поставу. Відхилення на 
5–10� свідчить про початковий сту-
пінь сколіозу.
Часто звістка про порушення по-

стави чи сколіоз є для пацієнта не-
сподіваною, адже на ранніх етапах 
розвитку  зазвичай  людину  нічого 
не  турбує.  Хоча  візуально  можна 
помітити різну висоту надпліч, кутів 
лопаток хребта. І це вже є приводом 
для того, щоб завітати до хірурга або 
ортопеда. Однак,  зазначає Андрій 
Петрович, коли хвороба прогресує, 
то вона „повідомляє про себе“ болем 
у спині при тривалому сидінні.
— Тоді людині легше стояти чи 

ходити.  І  якщо  вона  колись могла 
просидіти, наприклад, три години, 
доки відчула біль,  то  з  часом три-
валість скорочується і безперервно 
сидіти неможливо більше, ніж 20–
30 хв., — зауважує лікар.
Найбільшою  причиною  сколіо-

тичних недуг є недогляд за поставою 
у дитячому і підлітковому віці, влас-
не тоді, коли формується сам скелет. 
Також хворобі сприяють неадекватні 
фізичні навантаження, до яких нале-
жить і носіння тягарів, і недостатній 

розвиток паравертебральних м’язів, 
які  допомагають  утримувати  тіло 
у  вертикальному  положенні.  Тут 
у групі ризику є астеніки, тобто високі 
і худі. Якщо ж ідеться про вроджені по-
рушення постави, то зазвичай немає 
однозначної причини. Це може бути 
травма під час пологів, схильність, що 
розвивається у ранньому віці, зміни на 
генному рівні тощо. Часто такі хворі 
потребують оперативного втручання, 
яке переважно проводять за кордо-
ном. Однак за адекватного лікування 
вони стають абсолютно пристосовані 
до соціального життя.

Проблема  
не лише косметична
Зазвичай пацієнтам зі  сколіотич-
ними недугами проводять рентге-
нографію хребта у двох проекціях, 
досліджують функції зовнішнього 
дихання, роблять кардіограму, ске-
ровують на консультацію до невро-
патолога. Інколи є необхідність то-
мографічного обстеження хребта, 
проведення магнітно-ядерного ре-
зонансу, огляду нейрохірурга.
Було  б  помилково  вважати, що 

сколіоз — суто косметична недуга. 
Зазвичай вона провокує розвиток ін-
ших хвороб. Наприклад, збільшення 
навантаження на суглоби з одного 
боку  тулуба може  спричинити  ар-
трит. А проявляються наслідки хво-
роб  поверхневим,  ослабленим  ди-
ханням, скороченням екскурсії груд-
ної клітки, тиском на шлунок і болем 
у шиї та лопатках, який виникає за 
непропорційного навантаження на 
м’язи,  зв’язки  і  хребці шийного  та 
грудного відділів хребта. Внаслідок 

порушення кровообігу в навколо-
хребцевих тканинах і можливого 
стиснення  нервових  закінчень 
можуть  виникати  головні  болі, 
запаморочення, безсоння.
— У  молодому  віці  сколіоз 

може спричинити  і міжреберну 
невралгію,  а  також  протрузію 
міжхребцевого диска (килу), яку 
ми зазвичай називаємо хребто-
вою грижею. Про це сигналізує 
сильний біль у спині, — каже не-
вролог Юрій Породко. — На сьо-
годні діагноз „протрузія“ мають 
13 студентів університету.

Лікування  
і профілактичні заходи
Хворих на сколіоз медики скерову-
ють до секцій оздоровчого плаван-
ня і на лікувальну фізкультуру. Такі 
заняття надзвичайно результативні. 
Також лікарі рекомендують дозова-
не фізичне навантаження, особли-
во  про це  наголошують  тим,  хто 
відвідує тренажерні зали, адже при 
сколіозі всі навантаження повинен 
контролювати фахівець. А ось лю-
бителям важкої атлетики від своїх 
захоплень варто відмовитися.
Часто пацієнти потребують но-

сіння  спеціальних  корсетів,  які 
утримують  хребет  у  правильному 
положенні,  зменшують  наванта-
ження  на  паравертебральні  м’язи. 
За допомогою корсета, у поєднанні 
з плаванням і лікувальною фізкуль-
турою, можна взагалі зупинити про-
гресування сколіозу або ж запобігти 
розвитку його ускладнень.
— Усі недуги підлягають лікуван-

ню до 24–26 років, доки остаточно 
формується  хребет, — каже  хірург 
Андрій Наконечний. — Однак це не 
означає, що надалі треба відмовляти-
ся від оздоровчого плавання чи ліку-
вальної фізкультури, адже слід дбати 
про те, щоб запобігти ускладненням, 
які  іноді  можуть  докучати  значно 
більше, ніж сама деформація хребта.
Однак  лікарі  застерігають,  що 

часто люди зі сколіозом помилково 
шукають порятунок лише в масажах. 
Масажі — це допоміжна процедура 
лікування, а при гострому болю вони 
взагалі протипоказані.

Ірина МАРТИН
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6 Відповіді на кросворд, опублікований у числі 37
Горизонтально: 1. Наперсток. 5. Саржа. 8. Аркан. 11. Радикал. 12. Ланос. 
13. Біном. 14. Асо. 15. Фут. 17. Секунда. 20. Гондола. 22. Салон. 23. Ліберія. 
24. Тотем. 25. Абвер. 26. Гульден. 28. Форум. 29. Диктант. 31. Кемпінг. 34. Яго. 
35. Аїр. 36. Гюрза. 39. Набоб. 40. Троянда. 41. Астра. 43. Лорен. 45. Спортсмен.
Вертикально: 1. Ніж. 2. Егіда. 3. Сойка. 4. Кір. 5. Силос. 6. Ринок. 7. Арсенал. 
8. Албанія. 9. Конго. 10. Німфа. 14. Атестація. 16. Термометр. 18. Еполети. 
19. Арбалет. 20. Городок. 21. Лаокоон. 26. Граната. 27. Номінал. 29. Догма. 
30. Карат. 32. Імбир. 33. Габон. 37. Долар. 38. Онікс. 42. Рис. 44. ОУН.
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Новинки
Залишкова міцність 
та довговічність діля-
нок нафтогазопрово-
дів з дефектами
Монографія.
В Україні експлуатують 
чимало магістральних 
трубопроводів, термін 

служби яких перевищує 20–30  років: 
гостро постає проблема комплексної 
діагностики їх технічного стану, оціню-
вання залишкового ресурсу і розробки 
ефективних технологій ремонту та від-
новлення пошкоджених ділянок.

Авторським колективом під керів-
ництвом В. А. Осадчука, пам’яті якого 
присвячена праця, запропоновано ме-
тодику для визначення періоду докри-
тичного росту втомних тріщин за дво-
вісного і двочастотного навантаження, 
реалізовано метод розрахунку залишко-
вого ресурсу труби нафтопроводу з вну-
трішньою поверхневою тріщиною з ура-
хуванням реальних умов експлуатації.

Дипломатична та 
консульська служба
Навчальний посібник.
Історичний досвід за-
свідчує: силу держави 
на міжнародній арені 
визначають не лише 
її економічна потуж-
ність, науково-тех-
нічний і  військовий 

потенціал, а й професійний рівень наці-
ональної дипломатії та дипломатичної 
служби, моральний потенціал кадрів 
дипломатичного корпусу. Посібник 
призначено для навчання майбутніх 
дипломатів і зацікавлених сферою ди-
пломатичних відносин. Видання під-
готував колектив авторів кафедри по-
літології та міжнародних відносин під 
керівництвом проф. Я. Турчин.

Швай Р.  
Психологія та  
педагогіка творчості
Навчальний посібник.
Щоб вижити в умовах, 
які готує майбутнє, 
навчання повинно бути 
інноваційним. Посіб-
ник — у поміч майбут-

нім психологам і педагогам для впрова-
дження творчості у практичній діяльності. 
Подано сучасні концепції, методи та тех-
нології навчання творчості, розкрито пси-
хологічні закономірності розвитку креа-
тивної особистості. Наведено приклади 
вправ для проведення тренінгів та тести 
для дослідження творчих здібностей.

Більше інформації на сайті:  
http://vlp.com.ua/

долучись до акції

Святий Миколай – дітям з інтернатів

Вже вкотре Студентське братство Львівської політехніки в рамках акції 
Мальтійської служби допомоги „Святий Миколай — дітям з інтернатів“ 
проводить підготовку до дня св. Миколая в Лопатинській школіінтер-
наті. Цьогоріч молодіжну ініціативу активно підтримала адміністрація 
університету й закликає всіх політехніків долучитися.

Як саме кожен працівник чи підроз-
діл може допомогти?
1) Взяти лист дитини та укомп-

лектувати  їй  особистий  подару-
нок;
2) Розповсюджувати листи дітей;
3) Поїхати з нами в інтернат на 

свято Миколая;
4) Принести необхідні речі для 

подарунків, а саме:
— одяг,  взуття  (можуть  бути 

вживані,  але  чисті  та  в  доброму 
стані);
— засоби гігієни;
— канцелярські товари;

— тканини,  бісер,  голки  (для 
машинок) та інші матеріали для ру-
коділля;
— книжки для дітей шкільного 

віку;
— іграшки, настільні ігри;
5) надати фінансову допомогу.

Контактні телефони: (093) 769-19-96 
(Дмитро); (063) 941-56-35 (Дмитро).

Долучитися до допомоги дітям 
може кожен. Речі потрібно прино-
сити щодня, крім вихідних, з 10 до 
17 год. у 208 аудиторію головного 
корпусу Політехніки.

Святий Отче Миколаю! Звертаються до Тебе діти Лопатинської спецшко-
ли-інтернату дошкільної групи. У нашій групі 15 дітей (4 – 7 років), п’ятеро 
з нас постійно живуть в інтернаті.

Цілий рік ми були чемні, слухали старших, вихователів і тепер чекаємо на 
Тебе, Святий Миколаю.

Принеси нам, будь ласка, конструктори, розвиваючі ігри, мозаїки, іграш-
ковий посуд, ляльки, машинки, кольорові олівці, пластилін, розмальовки, дитячі 
книжечки, пазли, м’ячі.

А ще принеси теплі рукавички, шапки, шарфи, колготи, светри, трусики, 
куртки, взуття, штани та солодощі. Розміри взуття 25, 26, 27, 28, 30, 
31. Розміри одягу (ріст): 98, 100, 105, 110, 118, 120, 124, 125, 126, 
128, 130.

З нетерпінням чекаємо на Тебе, Миколаю!

наш календар
12 грудня — День Сухопутних військ 
України.
13 грудня — Святого апостола Андрія 
Первозванного.
15 грудня — День працівників суду.

Пам’ятні дати
11.12.1873 — у Львові засновано Наукове 
товариство ім. Т. Шевченка.
11.12.1891 — помер Олександр Потебня, 
український мовознавець.
12.12.1890 — народився полковник Ан-
дрій Мельник, Голова Проводу ОУН-м.
12.12.1900 — помер Олександр Конись-
кий, український письменник.
12.12.1902 — помер Павло Грабовський, 
український поет і перекладач, засланий 
в Сибір, автор збірок поезій „З чужого 
поля“, „Кобза“.
13.12.1603 — помер Франсуа Вієт, фран-
цузький математик.

13.12.1877 — народився Микола Леон-
тович, український композитор, автор 
всесвітньо відомого „Щедрика“, опери 
„На русалчин Великдень“.
13.12.1928 — народився Євген Сверстюк, 
український поет, літературний критик 
і правозахисник, автор творів „Собор у ри-
штованні“, „Іван Котляревський сміється“.
13.12.1963 — помер Василь Симоненко, укра-
їнський поет, автор поетичних збірок „Зем-
не тяжіння“, „Лебеді материнства“, поеми 
для дітей „Цар Плаксій та Лоскотон“.
14.12.1840 — народився Михайло Ста-
рицький, український письменник, 
театральний і  культурний діяч, автор 
п’єс „Ой не ходи, Грицю…“, „Маруся Бо-
гуславка“.
15.12.1848 — помер український письмен-
ник Євген Гребінка.
16.12.1583 — у Львові помер книгодрукар 
Іван Федоров.

http://vlp.com.ua/
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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. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 140996.

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 Наталії ПАВЛиШиН.

рекЛама та ОГОЛОшення

Колектив кафедри будівельного виробництва Інституту 
будівництва та інженерії довкілля Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ сумує з приводу смер-
ті колишнього доцента кафедри 

Володимира Володимировича Бойчука
та висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

Многая літа!
З першим ювілеєм вітаємо заступни-
ка  завідувача  кафедри  аналітичної 
хімії ІХХТ Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ доцента

Марту ЛАРУК.
Бажаємо радості й достатку,
Мирного неба і тепла,
Жити в злагоді й порядку,
Щоб доля світлою була!
У справах – успіхів, везіння,
В роботі – великого горіння!
Від щирого серця любові бажаєм
І нехай Господь Бог тобі помагає!

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
посвідчення „Ветеран праці“, видане Личаківським відділом соціального 
забезпечення на ім’я Костробія Петра Петровича;
залікову книжку № 1305326, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Васьківа Івана Олександровича; 
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Дейнеки Марти Анатоліївни;
студентський квиток № 1304142, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Максі Лиссет Кальвопіня;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Білик Марії Андріянівни.

передплата-2015
Пропонуємо передплатити освітній студентський тижне-
вик „Аудиторія“ на 2015 рік через відділення „Укрпошти“.

Передплатний індекс 35004.
Вартість передплати:

1 місяць — 6,33 грн.
3 місяці — 18,99 грн.

6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.

Многая літа!
Колектив Інституту права та пси-
хології  Національного  універ-
ситету  „Львівська  політехніка“ 
щиро  вітає  з  днем  народження 
директора інституту 

Володимира Львовича  
ОРТИНСЬКОГО.

Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки!
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