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„Професіонали  
майбутнього“ навчаються 
у Львівській політехніці

„Людина — не товар!“ — 
студентський проект, 
який допомагає

Львів — Нітра:  
два міста, дві країни,  
два дипломи
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Чи знаєте про проблему торгівлі людьми?
„Біле рабство“, „торгівля людь-

ми“, „контрабанда людьми“ — ці 
поняття, як не парадоксально і, 
як не страшно, стосуються 
сьогоднішнього цивілізованого 
світу. За оцінками експертів 
у світі щорічно 1 — 2 млн. людей 
стають „живим товаром“. Для 
нашої держави ця проблема 
стала актуальна наприкінці 
минулого століття. Коли через 
складну економічну ситуацію, 
високий рівень безробіття люди 
почали масово виїжджати за 
кордон у пошуках кращої долі.

За офіційними даними, з нашої 
країни здійснюється екс-
порт жінок на світові ринки 
інтимного бізнесу — в Туреч-
чину, Італію, Польщу, Іспанію, 
Німеччину, країни колишньої 
Югославії, Угорщину, Чехію, 
Грецію, Російську Федерацію, 
ОАЕ, Ізраїль, США та інші краї-
ни. На жаль, українки станов-
лять значну частину „живого 
товару“ на відкритих і таєм-
них ринках Європи та Азії. 
Хоча є непоодинокі випадки 
работоргівлі й чоловіками як 
робочою силою.

Важливими кроками з удоскона-
лення міжнародного співро-
бітництва у сфері протидії 
торгівлі людьми стали ряд до-
кументів, законів, конвенцій. 
Сучасним міжнародно-право-
вим документом щодо протидії 
торгівлі людьми є Конвен-
ція ООН проти транснаціо-
нальної організованої злочин-
ності та, як доповнення до неї, 
Протокол про попередження 
і припинення торгівлі людьми, 
особливо жінками і дітьми, 
і покарання за це. У грудні 
2000 року в м. Палермо (Італія) 
Україна, спільно з іншими 
124 країнами світу, підписала ці 
міжнародні документи і рати-
фікувала 4 лютого 2004 року на 
сесії Верховної Ради України.

Україна застосовує багато-
векторний підхід до проблеми 
боротьби з торгівлею жінка-
ми. Упереваж, це проявляєть-
ся у поєднанні різних страте-
гій боротьби, а саме торгівля 
жінками плюс нелегальна 
міграція та міжнародна орга-
нізована злочинність.

Оксана Мартиняк, студентка першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Це злочин, за який треба карати“
Знаю про існування такої проблеми доволі давно, бо моя 
сусідка була залучена до вербування дівчат за кордон. В них 
забирали документи і залучали до сексуального рабства. По-
тім цей злочин викрили і цю жінку ув’язнили. Думаю, такі 
ситуації є в кожній країні, всюди є люди, які хочуть нажи-

тися на чужому. Проблема, мабуть у тому, що люди, які шукають роботу 
за кордоном не завжди знають, де саме працюватимуть, де будуть жити, 
головне для них — знайти роботу і добре заробити. Думаю, треба якомо-
га більше інформації про такі випадки, як цьому протистояти, що робити, 
щоб не траплялося щось схоже. Зараз є можливість поширювати це через 
соціальні мережі, в новинах.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Владислав Кулібаба, студент третього курсу Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна.

„Така проблема не лише в нас“
Чув про випадки, коли наших дівчат забирають в арабські 
країни. Такі ситуації трапляються через велику довірли-
вість і мрії про красиве життя. Боротися з цими пробле-
мами треба передовсім соціальними заходами, а вже по-
тім — правоохоронними. Думаю, це проблема всіх країн, 
які недостатньо розвинені економічно. У західних країнах такі ситуації 
поширені хіба в криміногенному прошарку. Тобто нам треба покращува-
ти економічну ситуацію, створювати робочі місця, захищати людей, як 
у соціальному, так і в правовому плані, щоб вони відчували, що їх країна 
за них дбає, а не хтось інший.

Павло Штогрин, студент другого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Лише читав у ЗМІ“
У ЗМІ чув таку інформацію і бачив декілька документальних 
фільмів про цю проблему. У знайомих, з ким би могло статися 
щось подібне, такого не було. Всі мої друзі їздять за кордон 
за офіційними програмами. Чув про недоплату зароблених 
грошей. Треба людей частіше інформувати, щоб докладно 
цікавилися, куди і з ким їдуть.

Олег Гірняк, студент четвертого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Думаю, це більше стосується східних 
країн“
Чув про проблему торгівлі людьми та, думаю, в Україні це 
не поширено, а більше в Туреччині, в східних країнах. Про 
випадки, коли в заробітчан, які їдуть в Росію чи Польщу, за-
бирають паспорти, знаю чимало. Та, думаю, люди самі ро-

зуміють, що коли їдуть на нелегальні роботи, сподіваючись заробити трохи 
більше, можуть потрапити в небезпеку. Моєї мами подруга потрапила у таку 
ситуацію, коли їздила в Польщу на збір полуниць, а в неї забрали паспорт.
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Львів — Нітра: два міста,  
дві країни, два дипломи
Третього червня  

Львівська політех-
ніка в особі прорек-
тора з науково-педа- 
гогічної роботи та 
міжнародних зв’яз-
ків професора Юрія 
Рашкевича підписала 
угоду зі Словацьким 
сільськогосподар-
ським університетом 
в місті Нітра. Це 
означає, що програма 
подвійних дипломів 
для студентів-магі-
стрів з бізнес-еконо-
міки та адміністра-
тивного менедж-
менту в міжнародному бізнесі 
стартувала офіційно.

Більше того — також 3 червня чет-
веро з дванадцяти осіб, які першими 
подали всі необхідні документи, вже 
встигли вступити в магістратуру до 
Словацького університету. Вступ-

ні іспити для вишу у Нітрі склада-
ти їм не довелося, бо 3 червня вони 
успішно пройшли особисту співбе-
сіду з деканом факультету еконо-
міки і менеджменту Словацького 
сільськогосподарського універси-
тету Єленою Горскою. Ще 11 осіб 
мають шанс потрапити до цієї гру-

пи, якщо до 15 червня 
цього року встигнуть 
подати всі необхідні 
документи для вступу. 
6–10 і 20–25 липня 
при кафедрі адміні-
стративного та фінан-
сового менеджменту 
ІПДО Львівської по-
літехніки для них три-
ватиме безкоштовна 
підготовка до вступ-
н о г о  і с п и т у ,  я к и й 
також у Львівській 
політехніці  відбу-
деться 26 липня. (До-
кладніше про програ-
му й перелік докумен-

тів можна дізнатися за адресою 
www.afm.lviv.ua/podvijnyj-dyplom або 
Oksana.L.Perkhach@lpnu.ua).

За умовами програми та чин-
ними правилами прийому до Полі-
техніки студенти, які вже вступили 

вітаємо переможців „Весни…“!

Найкращі та найталановитіші!
Цьогоріч достойних виступів 

було досить багато. Серед них 
поступово виділилися фавори-
ти — ІАРХ, ІНЕМ, ІХХТ, ІТРЕ. 
Тож вирішальне обговорення  
членів журі було дуже гаряче 
(понад чотири години) і навіть 
зі сварками. Адже справді від 
перемоги кожну із цих команд 
відділяли лише якісь незначні 
деталі. Отож, підсумовуючи, 
можна з упевненістю сказати — 
нагороди фестивалю „Весна 
Політехніки“ потрапили до рук 
найкращих:

• авторська пісня — Дмитро Тер-
тишний (ІТРЕ);
• авторський вірш — Тарас Зварич, 
(ІТРЕ);
• художнє читання — Настя Вакар-
чук (ІЕСК);
• чоловічий вокал — Маркіян Назар
кевич (ІЕСК);

• жіночий вокал — Катерина Гладій 
(ІГСН), Анастасія Супрун (ІМФН);
• фінальна пісня — ІНПП;
• хореографічна постановка — 
„Земля“ ІНЕМ;
• бальний танець — „Румба“ ІППТ;
• народний танець — ІАРХ;
• сучасний танець — Швець Стефа-
нія (ІКТА);
• актор першого плану — Віктор 
Даньковський (ІАРХ);
• актор другого плану — Дмитро 
Гнатів (ІХХТ);
• акторка першого плану — Анас-
тасія Чуприк (ІМФН), Олена Чабан 
(ІТРЕ);
• акторка другого плану — Тетяна 
Ніколаєва (ІМФН);
• епізодична роль — „Жид“ ІХХТ,
• дебют імені Людмили Бригадир —
Назар Питлюк (ІКТА);
• музикант — Катерина Гордій (ІМФН);
• музичний супровід — Назар Пит-
люк (ІТРЕ);

• відео — ІКТА;
• візитка — ІЕПТ;
• програмка — ІАРХ;
• оригінальний жанр —„Капсон“ 
ІКНІ;
• гості — ІТРЕ „Вовки“;
• фішка фестивалю — ІАРХ „Літак“;
• гумористичне наповнення — 
ІХХТ;
• декорації — ІКНІ;
• антураж — ІГСН;
• ведучі — Дмитро Балита (ІХХТ);
• сценарій — ІКТА;
• режисура — ІХХТ;
• патріотичний номер —„Воїни 
УПА“ ІТРЕ;
• найкращий номер — Ю. Білик та 
О. Маринкевич (ІНЕМ);
• спецномінація журі — ІБІД;
• спецномінація журі — Чан Кхань 
(ІХХТ);
• приз глядацьких симпатій — ІАРХ;
• гранпрі — ІТРЕ.

Закінчення на 4 с. m

http://www.afm.lviv.ua/podvijnyj-dyplom
mailto:Oksana.L.Perkhach@lpnu.ua
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і ще вступлять до магістратури Сло-
вацького сільськогосподарського уні-
верситету, офіційно зможуть подати 
документи від 3го, а скласти фахове 
випробовування — 26 липня.

Навчання за програмою подвійних 
дипломів з бізнесекономіки та адміні-
стративного менеджменту в міжнарод-
ному бізнесі, яке триватиме два роки, 
є безкоштовне. Студенти оплачують 
тільки проживання у гуртожитку, хар-
чування та оформлення всіх необхід-
них документів.

Передбачається, що перший семестр 
майбутні магістри навчатимуться у Сло-
ваччині, другий — в Україні, третій — 
позмінно у двох вишах, а під кінець — 
знову закордоном, де також захищати-
муть дипломну роботу і зможуть пройти 
практику. Мовою викладання у Словач-
чині, звісно ж, буде англійська, а серед 
наставників — професори провідних ви-
шів світу. В межах навчальних екскурсій 
студенти зможуть побувати на найбіль-
ших підприємствах країн Вишеградської 
четвірки (Словаччини, Угорщини, Поль-
щі та Чехії).

Анна ГЕРИЧ

m Закінчення. Початок на 3 с.

конференція

Питання №1:  
як вберегти інформацію?
IV міжнародна науково-технічна конференція „Захист інформації і без-

пека інформаційних систем“ відбулася у Львівській політехніці 4 — 
5 червня. Її учасниками стали понад 60 науковців зі Львова, Києва, Харко-
ва, Миколаєва, Житомира, Вінниці, Одеси, а також Польщі.

Під час відкриття присутніх привітала 
проректор з наукових питань Наталія 
Чухрай та завідувач відділу Інституту 
прикладних проблем механіки і мате-
матики ім. Я. Підстригача НАН Украї-
ни професор Василь Чекурін.

Відкрившись пленарним засідан-
ням, упродовж двох днів конференція 
працювала у чотирьох секціях. Темати-
ка секційних доповідей великою мірою 
стосувалася проблем захисту інформа-
ції в часі інформаційної війни з Росі-
єю, а також — проблем інформаційної 
безпеки людей, які перебувають у зоні 
воєнних дій.

— Спершу ми планували цю конфе-
ренцію проводити раз на два роки. Але 
під час другої зустрічі науковці запро-
понували зробити її щорічною. Ректор 
підтримав ідею, відтак до нас щороку 
прибувають науковці зі всієї України та 
зза кордону. У перших двох конферен-
ціях брали участь колеги з Криму, Лу-
ганська і Донецька. Цього разу, на жаль, 
їх нема. Одні з найцікавіших цьогоріч-
них доповідей, на мою думку, виголоси-
ли представники харківської школи, яку 
очолює професор Іван Горбенко. Про 
національну стратегію електронної 

ідентифікації в Україні говорив Олек-
сандр Потій. Йшлося про те, що кож-
на держструктура (МВС, Міністерство 
оборони, податкова служба) має свою 
систему електронної ідентифікації. Це 
призводить до занадто великих витрат 
в державі. Доповідач як приклад навів 
Естонію, де діє єдина система електрон
ного врядування, що дозволяє щороку 
економити 2 � національного ВВП. 
Харків’яни розробили подібну концеп-
цію для України. Створивши дорожню 
карту для проведення реформ відповід-
но до своєї стратегії електронної іден-
тифікації, вони запропонують її урядо-
ві. Львівську політехніку представляла 
на пленарному засіданні професор Га-
лина Микитин. Над питаннями кібер-
безпеки в нас давно і ґрунтовно працю-
ють науковці ІКТА, — каже завідувач 
кафедри захисту інформації професор 
Валерій Дудикевич.

Крім Львівської політехніки, ор-
ганізаторами наукової зустрічі були 
Інститут прикладних проблем механі-
ки і математики ім. Я. Підстригача та 
Одеський національний політехнічний 
університет.

Анна ГЕРИЧ

добра можливість

Львів — Нітра: два міста, 
дві країни, два дипломи

коротко
МОН не згодне з результатами 

виборів до Національного 
агентства із забезпечення 
якості вищої освіти. Підста-
вою очільник МОН Сергій Квіт 
у заяві назвав порушення про-
цедури виборів представників 
до Нацагентства: Федерація 
роботодавців призначила їх 
рішенням президії без громад-
ського обговорення; приватні 
виші провели вибори з „під-
килимними домовленостями“, 
державні — запропонували 
зокрема сумнівні нові-старі 
обличчя, ін. МОН пропону-
ватиме Кабміну й ВРУ внести 
зміни до ЗУ „Про вищу освіту“: 
щодо визначення формальних 
вимог до членів Нацагентства, 
опису процедури виборів 
і розширення переліку асоціа-
цій роботодавців України, що 
мають право делегувати своїх 
представників.

Політехніки — переможці ІХ 
конкурсу програми „Завтра.
ua“ Фонду Віктора Пінчука. 
Це Віталій Гамалій, Ольга 
Кошик („Економіка та ме-
неджмент“) і Павло Гуськов 
(„Електронна техніка та 
прилади“). Для найкращих — 
стипендія впродовж року, 
залучення до проектів Фонду 
та PinchukArtCentre.

Професор Львівської полі-
техніки Назар Подольчак 
переміг у травневому раунді 
конкурсу есе MindSketch. 
Завідувача кафедри адміні-
стративного та фінансового 
менеджменту Політехніки 
відзначили за есе „Розвиток 
якості вищої освіти шляхом 
застосування досвіду акреди-
тації ВНЗ у США“. Переможець 
отримає 8 тис. грн. від парт-
нера конкурсу — компанії 
„Київстар“, есе опублікують 
на порталі VoxUkraine. Саме 
цей інтернет-ресурс спільно 
з „Київстаром“, Київською 
школою економіки та за 
медіа підтримки ЛІГАБізне-
сІнформ щомісяця прово-
дять конкурс есе на важливі 
суспільно-економічні теми. 
У ньому, до речі, можуть брати 
участь зокрема дослідники, 
науковці та студенти.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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знай наших!

Перемога, що стала закономірністю
Вже втретє поспіль команда кафедри телекому-

нікацій перемогла на Всеукраїнському конкурсі 
„Професіонали майбутнього“. Цього разу лаври 
першості здобули четвертокурсники Володя Мурак, 
Тарас Мельник, Богдан Киричук, Володя Андрущак 
і Сергій Радчук.

Кроки підготовки
Цей конкурс, який організо-
вує компанія „МТС“, відбу-
вається дев’ятий рік поспіль. 
Отож, студенти четвертого 
курсу (а саме вони можуть 
брати участь у цих змаган-
нях), завчасно знають про 
нього, а охочі долучитися — 
готуються. Однак перемоги 
аж упродовж трьох років не 
очікував ніхто. Позаторік, 
звісно, всі дуже втішилися. 
Коли наступного року сту-
денти кафедри знову пере-
могли, то всі сприйняли це 
як випадковість, адже дале-
ко не завжди є перемога за 
перемогою. А ось уже після 
третього разу сприйняли 
так, що треба перемагати 
й надалі.

Зазвичай до конкурсу, 
що вже став традиційним 
для тих, хто навчається на 
телекомунікаціях, прово-
дять відбірковий тур. До 
нього може долучитися ко-
жен студент, адже інфор-
мації про „Професіонали 
майбутнього“ в ІТРЕ більш 
ніж достатньо. Цього разу 
до відбору зголосилося 
восьмеро студентів, знач-
но менше порівняно з по-
передніми роками. Мож-
ливо, тому, що цього року 
на четвертому курсі навча-
ється менше студентів… Із 
тих восьми сформувалася 
п’ятірка лідерів, адже у ко-
манді повинно бути п’ятеро 
осіб. У чому полягав відбір? 
Спочатку кожен виконував 
індивідуальне завдання, 
а потім треба було дати раду 
із задачами, які для всіх були 
однакові. За сумарним ба-
лом сформувався рейтинг.

Для всіх цьогорічних 
переможців конкурс та-
кого рівня став першим. 

Хоча ще в шкільні роки 
багато хто був учасником 
МАНу, отож, знайомий із 
науковою роботою, зреш-
тою, з предметними олім-
піадами також. Оскільки 
на „Професіоналах май-
бутнього“ є досить склад-
ні завдання, то готуватися 
довелося багато, адже сту-
денти розуміли, що треба 
мати глибокі знання і від-
повідний рівень підготов-
ки. Понад три місяці вони 
фактично щодня збира-
лися чи то в гуртожитку, 
чи на кафедрі. А останні 
тижні від ранку до сутінків 
проводили в університеті.

Очевидно, своєрідним 
тренуванням для хлопців 
стала і їхня участь у Все
українській олімпіаді з те-
лекомунікацій, що відбула-
ся в Одеській національній 
академії зв’язку і де вони 
вибороли друге командне 
місце.

Професіонали 
майбутнього!
Цьогорічний конкурс від-
бувався у бізнесцентрі 
Києва, який орендувала 
компанія „МТС“. У велико-
му конференцзалі зібрали-
ся представники універси-
тетів усієї України — двох 
із Харкова, трьох із Києва, 
по одному із Запоріжжя, 
Донецька, Одеси, Дніпро-
петровська, Львова, Тер-
нополя.

— Було одинадцять 
команд, і кожна привезла 
своє бачення вирішення 
тієї проблеми, яку перед 
нами поставила МТС — по-
єднати дві незалежні тех-
нології (транспортну ме-
режу на основі технології 
пакетної комутації і тран-

спортну мережу на осно-
ві технології комутації зі 
спектральним ущільнен-
ням довжини хвиль). При 
цьому треба було запро-
понувати рішення з міні-
мальною кількістю затрат 
на його впровадження. Та-
кож воно повинно забез-
печити поліпшення ефек-
тивності використання ре-
сурсів мережі, отримуючи 
ту ж або навіть і вищу про-
дуктивність, — розповідає 
Богдан Киричук.

Команда мусила пред-
ставити своє проектне ви-
рішення у формі презен-
тації. Конкурс побудовано 
так, що журі бачить роботу 
кожного учасника, адже 
один із команди доповідає, 
а всі інші відповідають на 
запитання. Таким чином, 
кожен отримав свою оцін-
ку. До слова, в журі входи-
ли як представники вищих 
навчальних закладів, так 
і провідні фахівці компанії 
„МТС“, а також банківської 
сфери. І кожна команда от-
римала свою відзнаку у кон-
курсі — за найкраще еконо-
мічне обґрунтування, прак-
тичність запропонованих 
рішень, новизну, найкраще 
представлення, ораторське 
мистецтво тощо.

А переможців наго-
родили сертифікатом 
на 125 тисяч гривень. Ці 

кошти вони використають 
для поглиблення фахового 
навчання — на курси про-
фесійного спрямування, 
зокрема від SoftServe, ака-
демії мережевих техноло-
гій Cisco.

— Наша спеціальність 
передбачає постійне нав-
чання, а технології зміню-
ються ледве не щомісяця, 
тому ці кошти ми викори-
стаємо для навчання, напри-
клад, на вивчення мов про-
грамування. Завдяки цьому 
зможемо поглибити свої 
знання у сфері телекомуні-
кацій. А це хороша допомога 
до пошуку високооплачува-
ної роботи. Що не кажіть, 
а подібні конкурси дають ве-
ликий поштовх і мотивацію 
до дальшого розвитку, — 
продовжує Богдан.

Багато команд про-
понували свої рішення, 
спираючись на техноло-
гії, що функціонують на 
сьогодні, не відхиляючись 
від стандарту (поліпшува-
ли алгоритм, розробляли 
рішення, процес переда-
вання інформації). Однак 
команда політехніків про-
аналізувала дві технології 
та запропонувала власний 
метод їхньої інтеграції та 
реалізації. І саме завдяки 
тому здобула перемогу.

Ірина МАРТИН
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екскурсія

Незабутні враження
З ініціативи Ради молодих вчених ІЕСК та за 

сприяння дирекції інституту 27 травня від-
булася поїздка студентів, молодих науковців та 
викладачів ІЕСК у м. Калуш на підприємство ТОВ 
„Карпатнафтохім“.

Як розповів доцент кафед-
ри автоматизації теплових 
і хімічних процесів Інсти-
туту енергетики та систем 
керування, т. в. о. голови 
Ради молодих вчених ІЕСК 
Роман Федоришин, госпо-
дарі організували для по-
літехніків дуже змістовну 
і цікаву екскурсію своїм 
підприємством. Після про-
ведення інструктажу з тех-
ніки безпеки гостям розка-
зали про історію та струк-
туру підприємства, а під час 
екскурсії ознайомили з тех-
нологічними об’єктами та 
лініями (печами піролізу, 
реакторами, компресор-
ними блоками, парком за-
лізничних цистерн, резер-

вуарним господарством 
тощо). Політехніки побува-
ли на центральному пункті 
керування виробництвом 
етилену (найсучасніша АСК 
ТП в Україні), в апаратному 
приміщенні із сучасними 
контролерами, сервера-
ми та релейними шафами, 
побачили найновішу інте-
гровану систему керування 
виробництвом Centum VP 
фірми Yokogava, яка опра-
цьовує 6000 сигналів (з них 
2000 — дискретних, 4000 — 
аналогових).

Роман Кокошко, сту-
дент кафедри автомати-
зації (гр. АВ42) розпо-
відає, що всіх вразили 
масштаби єдиного в Укра-

їні потужного хімічного 
підприємства.

— Пішки ми не огля-
нули б його і за день, — зі-
знається хлопець. — Цією 
величезною територією 
нас возили. Ми мали мож-
ливість побувати в цехах, 
спостерігати за роботою 
новітніх автоматизова-
них систем керування тех-
нологічними процесами. 
Зрештою, нас вразило не 
лише це, а й потужна тех-
ніка безпеки. Дивились ми 
на все із широко відкрити-
ми очима, із захопленням 

і навіть запалом. Звичай-
но, хотілося б потрапити 
сюди на практику та, на 
жаль, нині підприємство 
не працює на повну потуж-
ність, хоча розраховане на 
20 тисяч працівників. Ми 
зробили багато фотогра-
фій, якими зможемо ско-
ристатися при написанні 
дипломних проектів і ма-
гістерських робіт. Вражень 
дуже багато, тож ми вдячні 
тим, хто організував таку 
пізнавальну екскурсію.

Катерина ГРЕЧИН

профорієнтація

Добру освіту можна здобути й в Україні
У Львівському фізико-матема-

тичному ліцеї Франкового 
університету 29 травня прозву-
чав останній дзвоник. Серед 
інших перед майбутніми абітурі-
єнтами виступив доцент кафед-
ри АСУ ІКНІ Львівської політех-
ніки Анатолій Батюк.

Він звернувся до молоді із закликом 
не покидати Україну, а здобувати 
вищу освіту у львівських вишах, які 
мають визнання у світі, розповів про 
свій інститут і запросив випускників 
на навчання до Львівської політех-
ніки. Магістранти кафедри Тарас 
Щепаняк, Богдан Муха, Олег Лога-
зяк, Юрій Цап, бакалаври Олег Гоцій 
(КН30), Ірина Нижня, Марта Буньо 
(КН31), Юліан Бульбук і Наталя Пи-
тель (КН32) вручили потенційним 
вступникам буклети з розповіддю 
про кафедру АСУ.

— Нині працюємо в умовах вели-
кої конкуренції стосовно кадрового 
забезпечення ІТкомпаній фахівцями 

високого рівня, тож великої уваги на-
даємо профорієнтаційній роботі, — 
говорить директор ІКНІ професор 
Микола Медиковський. — Намагає-
мося запросити на навчання не лише 
тих абітурієнтів, які мають високі 
бали з фізики і математики, а й розу-
міють сучасну працю в ІТсфері, тоб-
то є фаховозорієнтовані, бо інколи 
доводиться після першоїдругої сесії 
прощатися зі студентами, що мають 
високий потенціал, але не бачать сво-
го майбутнього у цій сфері. Саме тому 
профорієнтаційна робота з Львів-
ським фізикоматематичним ліцеєм 
є для нас дуже важлива.

Є в інституті і своє ноухау: кілька 
останніх років на початку навчаль-
ного процесу розпочинають олім-
піади з різних предметів, які прово-
дять разом із міським відділом осві-
ти і ІТкластером. Вони проходять 
у три етапи і закінчуються навесні: 
перший — онлайн (цього року у них 
взяли участь близько 5 тисяч старшо-
класників), другий — очний (завдан-

ня школярі виконують у Львівській 
політехніці) і третій — конкурс 
творчих робіт.

— Переможці третього туру ста-
ють нашими студентами, — додає 
заступник директора ІКНІ Наталя 
Шаховська. — Від такої співпраці ви-
грають і школярі, і їхні навчальні за-
клади, адже переможці отримують від 
ІТкластеру призи (по 5 тис гривень), 
а навчальні заклади за 1 місце — 
комп’ютерний клас, за ІІ місце — лі-
цензійне програмне забезпечення, 
а всі учасники ІІІ туру — сертифіка-
ти на навчання в ІТуніверситетах, 
які функціонують при ІТкомпаніях. 
Крім цього, організовуємо для абі-
турієнтів зустрічі з ІТкомпаніями 
Львова, які готові згодом прийняти 
їх на навчання. Добре зарекоменду-
вали себе й відеоконференції з випус-
книками шкіл і ліцеїв, у яких беруть 
участь не лише викладачі інституту, 
а й успішні випускники.

Катерина ГРЕЧИН
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формула успіху

„Якщо тобі щось  
подобається — все йде легко“
„Дуже люблю ірландську письменницю Сесилію Ахерн, всі книжки якої 

про те, як повірити в себе: її герої завжди збираються з думками, сила-
ми — і вирішують проблему, якою б вона не була. І вкінці герой завжди 
щасливий. Мені таке підходить,“ — з усмішкою говорить Марта Мартиняк, 
асистент кафедри теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій 
Львівської політехніки (ТТАЕ), переможець останнього конкурсу „Найкра-
щий молодий науковець року“ в Інституті енергетики та систем керування

Університетське, технічне
— Мій дідусь — викладач (пропра-
цював у Політехніці 50 років, а тепер 
на пенсії). З дитинства я бачила на 
його столі багато курсових, рефератів 
і т. д. — і мені це так подобалось! Ді-
дусь є основним порадником, зокрема 
і щодо викладання. Можливо, тому 
мені відразу було легко зі студента-
ми, бо я знала і використала якісь його 
ходи. Перед першою парою, прига-
дую, тряслись руки, коли відчиняла 
аудиторію, але це досить швидко ми-
нуло. Вже три роки викладаю, маю 
весь спектр курсів. Мені подобається, 
і зі студентами спілкуватись легко, — 
розповідає Марта Андріївна.

Вона навчалась в Академічній 
гімназії при Політехніці, її діду-
сь і тато — політехніки, тому вона 
„завжди знала“, що хоче сюди. За-
кінчила ІБІД, кафедру теплогазо-
постачання і вентиляції, а от аспі-
рантуру — в ІЕСК. У грудні 2014го 
захистила кандидатську дисертацію, 
в якій досліджувала проблему підви-
щення ефективності роботи систем 
централізованого і децентралізова-
ного теплопостачання. У дисертації 
вперше розроблено методи аналізу 
їх роботи, які дозволяють комплекс
но проаналізувати всі їх елементи; 
запропоновано математичну модель 
для прогнозування втрат теплової 
енергії при її генерації і транспор-
туванні. Науковець пояснює:

— Є два типи систем централі-
зованого теплопостачання — від-
критий і закритий. Перші: коли від 
ТЕЦ по трубах тепло подається без-
посередньо споживачеві, а закри-
ті — коли воно спочатку надходить 
до теплообмінника, а від нього — до 
споживача. На сьогодні у нас на шля-
ху від джерел генерації тепла втрача-
ється дуже багато енергії. У дисерта-
ції ми порахували, скільки втрат є на 
кожному елементі теплової систе-

ми — від джерела генерації тепла по 
трубопроводах до споживача або ж 
до теплообмінника, а тоді вже — до 
споживача. В роботі запропоновані 
алгоритми, які дозволяють пораху-
вати елементи систем, визначити що 
потрібно замінити, щоб зменшувати 
втрати тепла. Загалом існуючі сис-
теми теплопостачання необхідно 
модернізувати. Щодо систем де-
централізованого теплопостачання, 
ми порахували, чи в наших умовах 
ефективно застосовувати сонячні 
колектори, теплові помпи, модульні 
котельні, які марки можна встанов-
лювати. Результати наших дослі-
джень впроваджені у виробництво 
на ЛМКП „Львівтеплоенерго“ та СП 
„Укрінтерм“ у Білій Церкві.

Працювати над дисертацією до-
слідниці не було складно, бо „якщо 
тобі щось подобається — все йде лег-
ко“. Коли ж були труднощі, завжди 
допомогав науковий керівник — 
професор Йосиф Степанович Мисак.

— У мене просто фантастичний 
керівник, — каже асистент кафедри 
ТТАЕ. — З ним дуже просто співпра-
цювати, він відкритий до нових ідей, 
завжди підтримає. Як і директор 
нашого інституту. Думаю, це дуже 
важливо, бо тоді навіть не виникає 
думки здатись чи залишити роботу. 
Щодо захисту дисертації загалом, 
хотілось би, щоб якось електронізу-
вали, модернізували систему подачі 
документів. Їх збір, передача на-
справді забирає дуже багато часу, — 
говорить Марта.

Як їй вдається поєднувати на-
укову роботу, викладання, власні 
зацікавлення? Просто „треба пра-
вильно розподілити час“. Та визна-
чальним для успіху, крім сприяння 
досвідчених колег, на думку Марти, 
є бажання молодого вченого само-
реалізуватись, втілити в життя свої 
напрацювання, уміння належно 
представити їх.

Особисте, нетехнічне
Крім оптимістичної прози С. Ахерн, 
Марта Мартиняк любить поезію, зо-
крема Іздрика, Жадана, правда, їй 
більше до душі власне прочитання 
їхніх віршів. Ще охоче порівнює 
літературні твори з їх екранізація-
ми. Взагалі кіно — дуже любить; два 
роки тому навіть побувала в Кан-
нах. Особливо захоплює її короткий 
метр, бо не розтягує сюжет, подає 
суть концентровано:

— Відвідую всі фестивалі ко-
роткометражного кіно! З 2008 року 
ходжу на WizArt. На останньому не 
вся програма мені „пішла“, але ж і не 
мусить завжди все підходити. Взага-
лі люблю якісне кіно. Передивляюсь 
„Розмальовану вуаль“, „Хрещеного 
батька“, смішний для мене „Готель 
„Ґранд Будапешт“, позитивні емо-
ції викликає фільм „Реальна любов“, 
а ще „Сніданок у Тіффані“, бо мені 
подобається Одрі Хепберн.

Крім кінофестів, Марту Марти-
няк можна зустріти на фестивалях 
джазової музики. А ще — на „Весні 
Політехніки“: тепер — як гляда-
ча, та свого часу вона виступала 
у команді „ЛІБІДО“. Сцена, каже, 
навчила не боятись бути смішною. 
Науковець з ІЕСК цікавиться мис-
тецтвом, для себе вивчає творчість 
Сальвадора Далі; свого часу побу-
вала у Фігейрасі, на батьківщині 
художника. Він подобається тим, 
що „свої страхи не замикав у собі, 
а переносив у картинах на публіку“, 
був дуже відкритий до світу. Подо-
рожі для Марти — теж серед тих 
„своїх особистих речей“, що „тро-
хи віддалені від техніки“ і „дозво-
ляють урізноманітнити життя“. Її 
сім’я зокрема має дуже цікаву тра-
дицію — щороку святкувати Різдво 
в іншому місті України.

Ірина ШУТКА
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дослідження

Одна голова — добре, а багато — 
добре рішення
Про те, як долати нашу 

обмежену раціо-
нальність, і об’єднавши 
судження багатьох людей, 
знайти справді якісне 
рішення, розповідає Анас-
тасія Широка, асистент 
кафедри теоретичної 
і практичної психології 
Львівської політехніки.

— Коли я читала курс „Пси-
хологія прийняття рішень“, 
мене захопило твердження, 
що людина як індивід є дуже 
обмежена в своїх когнітивних 
здібностях, зокрема у прийнят-
ті рішень. Мозок окремої людини не 
здатен зважити всі „за“ і „проти“, про-
аналізувати всі обставини, а якщо ще 
взяти до уваги вплив миттєвих емо-
цій, поверхових вражень — то можна 
ствердити, що рішення, які приймає 
індивід, рідко бувають якісними, осо-
бливо щодо одиничних подій. Напри-
клад рішення, в якому виші вчитись, 
де працювати. Нині науковці актив-
но дискутують, як покращити якість 
прий няття рішень. І один із варіан-
тів — скористатися колективним ро-
зумом.

— Що це  за  поняття,  як по-новому 
воно характеризує спільноту?
— Добре це питання розкрив у книж-
ці „Мудрість натовпу“ Джеймс 
Шуров’єскі. Під натовпом розуміємо 
певну сукупність людей. Щоб вона 
могла дати муд ре рішення, мусять 
бути витримані три умови. Перша — 
різнорідність: мають бути люди різ-
ного віку, статей, професій, тобто різ-
ного досвіду. Друга — незалежність: 
опитувані мають висловити свою 
думку незалежно один від одного. 
І третя умова — наближеність до кон-
тексту, в якому ухвалюється рішення, 
тобто слід знати щось про питання, 
яке обговорюється. Скажімо, рішення 
щодо якоїсь проблеми у конкретній 
школі має приймати не хтось у Киє-
ві, а в колектив цієї школи, який знає 
ситуацію. І, звісно, має бути механізм 
збору й опрацювання цих думок. Якщо 
маємо справу з цифрами, то працює 
статистика; із сукупності показників 
нас цікавитиме середнє значення.

— Розкажіть про дослідження під час 
Наукових фестин у Політехніці.
— На фестинах випала гарна нагода 
перевірити тезу про перевагу колек-
тивних суджень над індивідуальними. 
Ми з колегою з кафедри ППСУ Окса-
ною Сеник і студентами спеціальності 
„Практична психологія“ провели екс-
периментальне дослідження. Опита-
ли понад 400 осіб. Їм пропонувалось 
відповісти на три запитання. Одне 
з них — про кількість монет у банці: 
людині показували півлітрову бан-
ку, повністю заповнену монетами, 
і просили зробити припущення щодо 
їх кількості. Відповіді були дуже від-
мінні: від 150 до 1500. Дехто ретельно 
підходив до справи: зважував монету 
на руці, потім — банку, думаврахував. 
Врешті, колективний розум видав ре-
зультат — 551 монета. Насправді у бан-
ці було 663 монети. Цікаво, що відпові-
ді лише 11 � учасників були точніші за 
колективне судження, а 89 � — суттєво 
гіршими. Тож, як бачимо, усереднена 
думка не нагадує позиції більшості 
опитаних і є кращою за неї.

Два інші запитання на момент опи-
тування не піддавались перевірці: хто 
вийде у фінал і переможе в Лізі Євро-
пи УЕФА; чи спорудять у Львові й коли 
пам’ятник Митрополитові Шептиць-
кому. Щодо футболу, опитувані 
(в основному чоловіки) патріотично 
віддали перше місце „Дніпру“, дру-
ге — „Наполі“ (як відомо, перемогла 
„Севілья“). Щодо пам’ятника, колек-
тивний прогноз становив 4,5 роки. 
Наскільки припущення виявиться 
точним, покаже час.

Слід розуміти, що звернення 
до колективного розуму — це 
не панацея, а швидше один зі 
способів підвищити якість інди-
відуальних рішень. Треба бути 
свідомими, що реальність утво-
рюється на перетині багатьох 
подій, які врахувати на 100 �, 
мабуть, неможливо. Взагалі ко-
лективний прогноз базується 
на всій доступній інформації. 
Він мудріший, ніж індивідуаль-
ний, бо в сумі ми знаємо більше, 
ніж кожен окремо, навіть якщо 
він експерт в певному питанні. 
Поява ж нових даних корегує 
вихідну думку. Тому момент 

збору інформації є важливим.

— Крім досліджень, де ще ця ідея мог-
ла б бути доречна, актуальна?
— Її можна використовувати у по-
всякденному житті. Варто погово-
рити з різними людьми, дотичними 
до вашої проблеми, все зважити — 
і тоді приймати рішення. Також ця 
ідея може бути корисною в управлінні 
в різних установах і на різних рівнях. 
Звичною є така практика прийняття 
управлінських рішень: на нараді хтось 
доповідає, більшість підтримує, але де 
гарантія, що це рішення найкраще? 
Ми надто схильні довіряти експертам. 
Дослідник Філіп Тетлок провів ціка-
ве дослідження експертних суджень 
в політиці та економіці, і з’ясував, що 
ефективність цих прогнозів — 50/50. 
Загалом точність думки експерта 
залежить від стабільності середови-
ща, в котрому він працює. Скажімо, 
шахісти, пожежники й анестезіо-
логи працюють в досить стабільних 
умовах, тож їх прогнози є достатньо 
точні, натомість для політиків, еко-
номістів та психологів — все навпаки.

Щодо використання колективно-
го розуму в управлінських структу-
рах, у деяких компаніях, наприклад, 
існує практика не починати дискусію, 
доки кожен з присутніх не запише 
власне бачення проблеми на папе-
рі. Після обговорення має існувати 
достатньо чітка процедура форму-
лювання спільної позиції, котра би 
показувала, як мислять усі разом.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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Зручний простір для львів’ян — 
від політехніків
Студенти Інституту архітектури й Інституту еконо-

міки та менеджменту Львівської політехніки ство-
рили функціональний та сучасний дизайн інтер’єру 
для Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) 
Сихівського району міста Львова. Свій проект, який 
буде реалізований найближчим часом, молодь напра-
цювала у межах конкурсу „Lviv Young Project“ програ-
ми стажувань „Перший кар’єрний крок“, яку прово-
дить Львівська міська рада.

З 12 актуальних проектів, які в лю-
тому запропонували молоді в ЛМР, 
третьокурсники кафедри містобуду-
вання ІАРХ Кирило Следзь, Сергій 
Опанасюк, Дмитро Балко, Богдан 
Пришляк, Руслан Мельник, Кате-
рина Мірошниченко, Ігор Хом’як 
і їхня ровесниця з ІНЕМ Анаста-
сія Мельник вибрали той, який, на 
їхню думку, найбільше стосувався 
архітектури.

— Ми вибрали цей проект ще 
й тому, що він точно буде реалізо-
ваний. Нам пропонували різні теми. 
Але вибравши, наприклад, ту, яка 
стосується профорієнтації, як зрозу-
міти, чи вдала твоя праця? Розкажеш 
школярам про різні професії, але не 
одразу побачиш результат своїх зу-
силь. А дизайн приміщення — це те, 
що можна побачити, а невдовзі можна 
буде й помацати руками, — каже ке-
рівник робочої групи Кирило Следзь.

Приміщення майбутнього 
ЦНАП — робочого органу, який 
діє при адміністративногоспо-
дарському управлінні ЛМР для 
спрощення процедури оформлен-
ня різних адміністративних звер-
нень від львів’ян, — розташоване 

на першому поверсі 
новобудови по вули-
ці Скрипника. Наразі 
там — тільки стіни, 
вікна й двері. Студен-
ти мали створити зручний робочий 
офіс, в якому буде зручно і праців-
никам, і відвідувачам, адже загалом 
за місяць подібні установи, які вже 
діють у різних районах, відвідує дві
три тисячі львів’ян.

— Спершу у Ратуші нас вчили 
працювати командно. Потім разів 
зо п’ять ми їздили на об’єкт. Під час 
навчання в Політехніці завдання, які 
стосувалися дизайну інтер’єру, ми 
вже мали. Але на залік чи іспит ніхто 
не вимагає заглиблюватися у деталі. 
Йдеться, наприклад, про розміщен-
ня розеток та вмикачів освітлення. 
Отож, ми розділили простір площею 
250 м2 на кілька функціональних зон, 
забезпечивши правильне спрямуван-
ня людських потоків. Керувалися так 
званим „принципом прозорості“, 
уникаючи зведення додаткових стін 
чи перегородок. Відтак вдалося за-
планувати 12 робочих місць, 4 зони 
для відвідувачів, 1 конференцзалу, 
окреме приміщення для персоналу, 

кухню з зоною відпо-
чинку і всі необхідні 
санвузли, — розпові-
дає хлопець.

Новий ЦНАП, за 
задумом політехні-
ків, має бути зручним 
для людей з обмеже-
ними можливостями: 
на вході до будинку 
для них запроектува-
ли пандус, а в примі-
щенні — спеціальні 
туалети. Крім півтора 
десятка місць для си-

діння, всередині будуть також зони 
для інвалідних візків.

Передбачені і зручні стійки для 
тих, хто заповнюватиме якісь доку-
менти стоячи. Щоб не витрачати за-
йвого часу на розпитування праців-
ників, відвідувачі завчасу зможуть 
прочитати багато корисної інфор-
мації на спеціально встановлених 
моніторах, роздрукувати певні до-
кументи у терміналах.

— Усю нашу роботу курувала 
керівник адміністративногоспо-
дарського управління ЛМР Вален-
тина Бартошик та адміністратор 
ЦНАП Львова Марія Грибович. Че-
рез тиждень будемо презентувати 
свій проект у міській раді. Для мене 
це був перший досвід дизайнерської 
роботи на громадських засадах. Усі 
мої хобі — довкола архітектури: до-
помагаю батькові створювати візу-
алізації архітектурних робіт, бо він 
теж архітектор, проектую сайти. 
В архітектурі я з дитинства. Завжди 
знав, що вступатиму до Політехніки, 
адже архітектуру найкраще можна 
вивчити тільки тут. Після „Першо-
го кар’єрного кроку“ ми з друзями, 
думаю, будемо шукати якісь подіб-
ні молодіжні проекти і конкурси, 
більше цікавитися різними урбані-
стичними громадськими рухами, бо 
роблячи щось незвичне, ми вчимося, 
знаходимо нових друзів, розширю-
ємо свій світогляд. У цьому проекті 
також було те, що ми вчили і знали, 
але траплялося й те, що треба знай-
ти, зрозуміти й довчити. У тому весь 
кайф, — вважає студент.

Анна ГЕРИЧ
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постать на тлі історії

Людина високого духа
Юрій Липа — одна з найприкметніших постатей 

новітнього українства. Його життя, твор-
чість — яскравий зразок усвідомленого служіння 
ідеї, зразок жертовності на благо рідного народу. 
115-річчя від дня народження філософа, історіосо-
фа, письменника, лікаря вшанувала громадськість 
Львова, Одеси, Яворова і Бунова.

Ю. Липа народився 5 трав-
ня 1900 р. в сім’ї видатного 
українського громадського 
діяча, письменника, лікаря 
Івана Липи. Коли Юркові 
було 3 роки, трагічно за-
гинула його мати. Батько 
одружився вдруге і назва-
ною матір’ю Юрка стала 
Марія Шепель.

Успадкувавши шляхет-
ні гени своїх родів по ма-
териній та батьковій лінії, 
маючи духовну підтримку 
бабусі Анни, тата, батько-
вої дружини, її родини, ще 
й завдяки своїй завзятості 
і працелюбству Юрій зро-
бив себе Людиною висо-
кого духа, оптимістом, що 
свято вірив у свій народ.

Писати вірші і опові-
дання почав ще у гімназії, 
хоча батько й був катего-
рично проти. Юридичну 
освіту отримав у Новоро-
сійському університеті. 
Свої літературні праці ви-
давав у заснованому бать-
ком видавництві „Народ-
ній стяг“. Як співредактор 
часопису „Вісник Одеси“ 
випускав брошури „Союз 
Визволення України“, 
„Королівство Київське по 
проекту Бісмарка“, „Но-
сіть свої ознаки“, „Гетьман 
Іван Мазепа“.

У бурхливі сімнадця-
ті став пластуном і брав 
участь у боях із більшо-
вицькими заколотниками 
на вулицях Одеси, згодом 
став заступником коман-
дира колишнього січово-
го стрільця Яніва. У вирі 
цих подій знаходив час на 
редагування українського 
часопису, співпрацю з пе-
ріодичними виданнями 
Одеси і Києва; переклав 

книжку „Табори полоне-
них українців“, органі-
зував першу студентську 
сотню, яка допомагала 
військам Директорії УНР 
здобути Одесу.

Коли батька обрали чле-
ном уряду Симона Петлю-
ри, Юрій разом із ним пере-
їхав у Київ, а згодом (разом 
з урядом) — через Вінни-
цю — в Кам’янецьПо-
дільський. Там два роки 
провчився на юридичному 
факультеті Українського 
державного університету 
(ректор — професор Іван 
Огієнко). Водночас був 
редактором університет-
ського журналу „Нова дум-
ка“, активно співпрацював 
з газетою Михайла Грушев-
ського „Життя Поділля“ та 
щоденною газетою „Укра-
їнське слово“.

В листопаді 1919го, 
коли Кам’янецьПоділь-
ський зайняли польські 
війська, Липи емігрували 
до Тарнова, однак потра-
пили до табору для інтер-
нованих вояків армій УНР 
і УГА. Були там з осені 
1920 до 1922 рр. Юрій пра-
цював репортером у від-
ділі преси і пропаганди 
уряду УНР на вигнанні, 
сприяв роботі Товариства 
допомоги українській емі-
грації, опікувався видан-
ням творів східноукраїн-
ських авторів у львівсько-
му кооперативі „Хортиця“. 
У Тарнові ініціював ство-
рення літературного об’єд-
нання „Сонцесвіт“.

Навчаючись на ме-
дичному факультеті По-
знанського університету, 
друкувався на шпальтах 
часописів „Митуса“ і „Лі-

тературнонаукового віс-
ника“. За його почином 
створено таємне товари-
ство „Чорноморе“, де він 
обіймав посаду ідеологіч-
ного референта. Тоді ж 
побачили світ перша пое-
тична збірка Юрія Липи 
„Світлість“ і книжка „Сві-
тильник неугасимий“, при-
свячена батькові.

1928 р. Ю. Липа про-
йшов однорічний курс нав-
чання у Школі військових 
підхорунжих польської ар-
мії й закінчив Вищу школу 
політичних наук при Вар-
шавському університеті. 
У цей час багато перекладав 
(Р.М. Рільке, Гельдерлін, 
Ж.М. Ередіа, А. де Мюс-
се, Г. де Мопассан та ін.). 
У цьому ж році переїхав 
на постійне проживання 
у Варшаву, де займався ме-
дичною практикою, а та-
кож створив літературну 
групу „ТАНК“. Згодом 
вийшли друком його пое-
тична збірка „Суворість“, 
роман „Козаки в Моско-
вії“, тритомник новел 
„Нотатник“, присвячений 
національновизвольній 
боротьбі 1917–1921 рр., 
а також полемічна брошура 
„Українська доба“ і трактат 
„Українська раса“, знаме-
нита трилогія історіософ-
ських праць — „Призна-
чення України“, „Розподіл 
Росії“ та „Чорноморська 
доктрина“, третя поетична 
збірка — „Вірую“, блиску-

чий взірець релігійної по-
езії. На сторінках „Літера-
турнонаукового вісника“ 
виходить низка праць Юрія 
Липи з медичної тематики, 
зокрема підручник „Фіто-
терапія“. 1938 р. він одру-
жився з художницеюга-
личанкою Галиною Заха-
ріясевич.

1940 р. Ю. Липа разом 
з однодумцями створив 
у Варшаві Український 
Чорноморський інсти-
тут — науководослідну 
установу для вивчення 
і прогнозування політич-
них і економічних про-
блем, що постануть перед 
Україною після здобуття 
незалежності.

Після вимоги польських 
шовіністів залишити межі 
Польщі Ю. Липа разом із 
дружиною і дітьми пере-
їхав в Україну. Осіли на 
Яворівщині. Згодом роди-
на переїхала до Яворова, 
де Юрій займався приват-
ною медичною практикою. 
Він часто бував у Львові, 
співпрацював з місцевими 
літераторами і видавця-
ми, вів активну пошукову 
краєзнавчу роботу, вивчав 
Яворівщину, зокрема її 
звичаї, побут, виступав 
з лекціями в Народному 
домі.

1944 р. сім’я переїхала 
у с. Бунів, а відтак — на 
хутір Іваники, щоб нада-
вати лікарську допомогу 
українським повстанцям. 
Однак уже 19 серпня ен-
каведисти забрали лікаря 
з обійстя, де мешкала ро-
дина, а 21 серпня місцеві 
жителі знайшли його за-
мордоване тіло на хуторі 
Шутовій. Селяни таємно 
поховали Юрія Липу на 
місцевому кладовищі.

Тарас ГУМЕНЕЦЬКИЙ, 
доцент кафедри  

хімічної переробки 
пластмас ІХХТ, 

онук Юрія Липи
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного 
духу і мудрого слова!

Поклик предків
Моя Найдорожча Мамо!
Ти пригадуєш собі, коли то — 

мені, мабуть, було тоді 9 років — ми 
поїхали верхи й я сказав Тобі, що 
хочу бути священиком, а Ти, усмі-
хаючися, відповіла, що священики 
на конях не їздять. Сьогодні я хочу 
перед тобою оправдатися, Мамо, 
чи, радше, зрадити мій секрет: це не 
були мої слова, це були слова моїх 
предків. І так же ж само, коли згодом 
кілька років пізніше я заявив Тобі 
й Татові, що я буду уніатським свя-
щеником — це теж не були мої слова, 
це були слова моїх предків.

А було це так, Моя Кохана Мамо: 
Ти пригадуєш, що Тато нам, дітям, 
часто пояснював і згадував на-
ших предків, портрети яких висі-
ли в його робітні, чи, 
як ми його кімнату 
звали, в канцелярії. 
З усіх портретів вби-
лися в моїй пам’яті 
три портрети: єпис
копа Варлаама й ми-
трополитів Атанасія 
і Лева. Усі вони були 
ченцямивасиліана-
ми, але всі вони були 
якісь інакші: Варлаам 
чомусь мені здався 
тихим, покірним чен-
цем, повним любові 
до Бога, милосердя до 
людей і наче б зако-
ханим у вічність, для якого світ не 
існував. Іншим знову був Атанас: 
цей мав щось лицарського у собі, 
своїми чорними, гострими очима 
він пронизував наскрізь людину, 
з цих очей і високого чола била 
воля, сміливість, а враз із ним від-
вага й повсякчасна готовність бо-
ронити Бога й Його чесноти перед 
злом світу, а слабим людям давати 
помічну руку.

Знову ж зовсім іншим здавав-
ся мені митр. Лев, чи як Тато звав 
його світським ім’ям, дядько Люд-
вик. Аристократ із куртуазійною 
усмішкою на устах, свідомий зруч-
ності слова й закоханий у мистец
тві (адже ж це він докінчив будову 
собору св. Юра у Львові), робив на 

мене враження дипломата, в якому 
сплелося людське із божеським, ця 
багатогранність людини, для якої 
ніщо людське не є чуже.

І ось одного вечора, коли Ти, 
Мамо, сказала мені, що виїжджає-
те враз із Татом до Львова, до діда 
Олександра і вернетеся через день
два, я довго не міг заснути. Годинник 
в їдальні вибив другу годину, я пере-
кидався на своїм ліжку й завжди зда-
валося мені, що мене хтось кличе. 
Коли ж цей поклик став настирли-
вий, я встав, пождав хвилину, щоб 
переконатися, чи всі сплять, засвітив 
свічку, накинув халатик на себе й ти-
хенько на пальцях пішов до робітні 
Тата.

Уважно й поволі я відхилив двері 
й побачив очі портрета дядька Ата-

наса, я зразу заспоко-
ївся і зрозумів: це він 
мене кликав! (…). А очі 
дядька Атанаса говори-
ли до мене, так, Мамо, 
говорили. Я просто чув 
не ухом, а цілою своєю 
істотою, як вони нака-
зували мені, щоб я ішов 
слідами своїх предків, 
що всі вони молять 
і просять Бога, щоб 
Він дозволив мені йти 
їхніми слідами, що всі 
ті ченці, ігумени, єпис
копи й митрополити 
Шептицькі по батькові 

й усі священики й ченці Фредри по 
матері обстоюють перед Богом моє 
покликання (…). І досьогодні при-
гадую одне тоді для мене неясне сло-
во, яке просто цвяхом вбилося у мою 
пам’ять і як незагоєна рана досьогод-
ні дзвенить мені у вухах:

— Ти є позичений, сину, — каза-
ли очі митрополита Атанасія, — ти 
є позичений! Пам’ятай про це! (…).

Тоді, цієї ночі, дядько Атанас 
відкрив мені догму Спільноти Всіх 
Святих і я найшов у ній безцін-
ний скарб. І дивує мене, Мамо, що 
так мало людей користає із цьо-
го безцінного скарбу. Я вже давно 
у своїх місійних проповідях під-
креслював важливість і — посвіт-
ському кажучи — користь із цієї 

догми Спільноти Всіх Святих: що ж 
бо може бути більш успішне, як мо-
литися про поміч до тих, які колись 
молилися і любили нас за життя, 
а тепер мають можливість молити-
ся і допомагати нам, будучи безпо-
середньо у стіп Бога? Зрозумів цю 
глибоку Божу Мудрість наш укра-
їнський нарід, коли створив при-
повідку, що „материна молитва із 
дна моря вирятовує“. А ми так рідко, 
а то майже ніколи, у важних і склад-
них обставинах нашого туземного 
життя у молитвах не звертаємося 
про поміч чи до батька, який нас ви-
ховав і дбав по своїй силі про нас, 
чи до матері, яка плекала і обслуго-
вувала чи навчала нас, чи до дідуня, 
який впроваджував нас в люди, чи до 
бабуні, яка обдаровувала нас усім, 
що мала найдорожчим. Чи ж мож-
ливе, щоб ті, які опікувалися нами 
в туземному житті відмовили б нам 
у помочі „на тому світі“?

Завдяки моїм дядькам і Тобі, До-
рога Мамо, я зрозумів, чим я є та 
чим повинен бути: як чернець, 
я прошу помочі у дядька Варлаама, 
як архиєрей прошу помочі у дядь-
ка Атанаса, а перед авдієнціями 
на цісарському дворі чи в Апост. 
Столиці в Римі звертаюся про по-
міч до дядька Лева. Коли ж прихо-
дять хвилини безсилля і я стаю ди-
тиною, тоді я звертаюся до Тебе, 
Мамо, й зразу почуваюся дужим 
і сильним, таким, як тоді, коли я, 
не вміючи ще як слід писати, мазав 
на папері олівцем.

Твій Ама 
У день св. Апостола Андрея

(Дванадцять листів  
о. Андрея Шептицького до матері.  

Лист перший, скорочення ред.)
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студентські ініціативи

„Людина — не товар!“ 
„Людина — не товар!“ — про-

ект чотирьох студентів-тре-
тьокурсників кафедри соціології 
та соціальної роботи Інституту 
гуманітарних та соціальних наук 
Львівської політехніки Рома-
на Перепічки, Марії Ковалюк, 
Марти Магомети, Катерини 
Токар. Цікавий він тим, що не 
залишився просто навчальним 
проектом, а завдяки підтримці 
Львівської освітньої фундації 
студенти мали змогу реалізувати 
його, провівши низку тренінгів 
та флешмобів у різних навчаль-
них закладах Львова. Допомага-
ла студентам інформацією про 
правові аспекти цієї тематики 
юридична компанія HD Partners.

— Наш проект порушує 
питання методів поши-
рення і розвитку торгів-
лі людьми та боротьби 
з цією проблемою. Ау-
диторія, на яку спрямо-
ваний проект, — учні 
профтехучилищ, техні-
кумів та коледжів. Об-
рали саме цю категорію 
людей, оскільки, згідно 
з даними державної ста-
тистики, за минулий рік 
46,4 � усіх постраждалих 
від торгівлі людьми ма-
ють середню спеціальну 
освіту. На жаль, біль-

шість із тієї категорії молоді навіть 
не вважає, що це проблема, — роз-
повів Роман Перепічка. — Тож пер-
шочерговим нашим завданням було 
донести інформацію, розповісти про 
те, як діяти у таких випадках і, що 
саме робити, куди звертатися, щоб 
не потрапляти у схожі ситуації.

Проблема, на думку студентів, 
і в тому, що більшість учнів — не 
львів’яни, живуть у гуртожитку, без 
батьківського контролю, а бажання 
мати власні кошти спонукає молодь 
їхати на сезонні чи будівельні роботи 
за кордон або в більші міста України.

Згідно з даними, зареєстровано 
лише 986 таких випадків, хоч насправ-
ді, як переконані мої співрозмовни-
ки, їх у кілька разів більше. Проблема 

в тому, що не всі звертаються за до-
помогою, оскільки не знають, як це 
зробити, а також чимало заробітчан 
працюють нелегально. Серед країн, 
де найчастіше українці потерпають 
від так званого рабства, першою є Ро-
сія. Також у цьому переліку, щоправда 
з низьким відсотком, — Польща, Чехія 
та Італія. На жаль, не виняток і наша 
країна — тут 7 � постраждалих.

— В Україну привозять таких 
„рабів“, через неї їх перевозять 
і в нас також торгують людьми, — 
наголосила Марія Ковалюк.

Серед найважливіших правил, які 
убезпечать від негативних наслідків, 
студенти порадили шукати роботу 
лише через офіційні компанії, укла-
дати угоду про працевлаштування 
і за жодних обставин не віддавати 
комусь свій паспорт, бо без доку-
ментів (особливо за кордоном) лю-
дина безправна. Важливо заздалегідь 

знайти всю інформа-
цію про організацію, 
яка працевлаштовує, 
ознайомитися з її 
документами. Та-
кож потрібно мати 
другий примірник 
трудового договору, 
де має бути обумов-
лена тривалість тру-
дового дня, оплата, 
термін дії. При ви-
никненні проблем, 
звертатися в громад-
ські організації.

Наталія  
ПАВЛИШИН

зустрічі

До свободи від цинізму  
закликала гостя Політехніки
З нагоди Дня журналіста Міжнародний інститут освіти, культури та зав’язків 

із діаспорою у рамках проекту „Діалоги“ організував зустріч із головним 
редактором інформаційної агенції ZIK Тетяною Вергелес — „Відкриті ЗМІ для 
відкритого суспільства“. Гостя презентувала свою книгу „Моя грішна журна-
лістика“ (вийшла друком минулоріч) про історію становлення львівської преси 
та інтернет-журналістики.

— Якби не війна і не Майдан, то 
книга вийшла б значно пізніше, — 
зізналася гостя Львівської політех-
ніки. — А саме ці події спонукнули 
не боятися бути відвертою зі своїм 
читачем.

Тетяна Вергелес наголосила на 
принципах відкритої журналісти-
ки — прозорість, чутливість, співу-
часть, співробітництво, зв’язок.

До розмови долучилися студен-
тижурналісти, науковці. Своїми 

враженнями про книжку поділився 
поет Ігор Калинець.

„Закликаю до свободи від циніз-
му!“, — такими словами завершила 
зустріч гостя.

Н. П.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fuk-ua.facebook.com%2Fhdpartners.com.ua&ei=uCZwVeaZJMH-ygOAp4KQCg&usg=AFQjCNEruH1IlGgusrarGHo5Z7xdijuDSQ&sig2=S0XwcXPstz90qmXSpuVLsw&bvm=bv.94911696,d.bGQ
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студентський фестиваль

Останні миттєвості „Весни“
Творчі пристрасті, що вирували у Львівській політехніці понад 

місяць, як снігова лавина, набираючи швидкості і сили, перетвори-
лися на справжній емоційний бум 3 червня на заключному концерті 
фестивалю „Весна Політехніки“.

Концертне закулісся
Подвір’я довкола першого навчально-
го корпусу та коридори ще задовго до 
початку концерту пульсували студент-
ською енергією: сміх, галасливі розмо-
ви, дружні жарти — все свідчило, що 
тут вирує молодече життя. Невдовзі 
вже й актова зала, яку ніби хвилею при-
ливу наповнили глядачівболівальни-
ки, перетворилася на справжній вулик. 
Та саме така енергетика і запал спону-
кають студентів долучатися до фести-
валів, витрачати свій вільний час, щоб 
достойно представити свої інститути.

Заключний концерт — справжнє 
свято для команд, та, мабуть, най-
більше, для тих, хто виклався „на всі 
сто“, щоб усе було „як книжка пише“, 
тобто для редакційної комісії — Іва-
на Микуляка (Кася) та Дмитра Гояна 
(Гоян). Адже справді завдяки цим двом 
хлопцям, які „допікали“ артистампо-
літехнікам своїми зауваженнями та 
порадами, „перевертаючи“ концертні 
програми мало не перед самими ви-
ступами, командам вдалося достойно 
виступити, розкрити свої таланти, здо-
бути нагороди і, звичайно, перемогти.

Трохи суб’єктивізму
Ця „Весна“ була дебютна для більшо-
сті команд. Та чи не найдебютнішою 
(якщо так можна сказати) стала для 
мене. Бувати на виступах фестивалю, 

фотографувати доводилося не раз. Та 
погляд через об’єктив фотоапарату, 
просто глядацький погляд значно різ-
ниться від того, як дивитися концерт 
очима члена журі. 

Та, якщо в роль „журистки“ я згодом 
вжилася і вже на третій чи четвертий 
концерт справді оціночно оглядала 
творчі пориви молодих політехніків, 
то завершальний концерт став для 
мене в певній мірі шоковим. Важливо, 
що ніщо не віщувало „пригод“. Звично 
впевнено вмостилася скраю другого 
ряду, щоб вихоплювати найцікавіші 
кадри виступів, проте вже невдовзі не-
відома рука з темряви (не помітила, хто 
це) простягла мені список переможців, 
а від уже „бувалих“ членів журі почула 
— вийдеш на сцену і зачитаєш блок пе-
реможців… Я і сцена — знайомі здале-
ку, зазвичай я десь попід сценою фото-
графую, заважаючи глядачам дивитися, 
а тим, хто на сцені — виступати. 

Отож перший вихід на сцену: світ-
ло засліплює, власного голосу в мі-
крофон не чую, а список переможців 
(як сказав згодом організатор Сашко, 
винна техніка) з блідою смугою по-
середині сторінки, з перекрученими 
прізвищами або взагалі без них… 
Але, як зауважила, дебют у „Весні По-
літехніки“ — дебют для всіх, і з друго-
го дубля, прийшовши „до тями“, на-
городила всіх, кого мала нагородити. 

Наталія ПАВЛИШИН

коротко
У рамках відзначення 124-ї річ-

ниці від дня народження пол-
ковника Української Народної 
Республіки Євгена Коновальця 13 
— 14 червня відбудеться фести-
валь „Зашків — Земля героїв“. 
Цьогоріч дивіз заходу — „Інтелект 
та зброя“. Для молоді організують 
вишкільний табір, силові спор-
тивні тренування та змагання. 
Також учасниками фестивалю бу-
дуть представники добровольчих 
батальйонів, відомі українські 
виконавці та музичні гурти.

Поринути в епоху часів Хмельнич-
чини та взяти участь у табору-
ванні пропонують усім охочим 
у СГО „Молодіжна платформа“. 
12–14 червня у Національному іс-
торико-меморіальному заповід-
нику „Поле Берестецької битви“, 
що в селі Пляшева Рівненської 
області, відбудеться вшанування 
364-ї річниці бою під Берестеч-
ком. У програмі заходу молодіж-
ний табір, зустрічі із воїнами 
АТО, великий історичний квест, 
історична реконструкція малої 
січі, лекції та екскурсії з істори-
ками, спортивні заходи, козацькі 
змагання та багато іншого.

Всеукраїнська благодійна орга-
нізація „Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД“ за 
підтримки Агентства США з між-
народного розвитку (USAID) роз-
почали інформаційну кампанію 
з протидії стигмі та дискриміна-
ції щодо ВІЛ-позитивних людей 
в Україні — „Я не нуль!“. У рамках 
даної інформаційної кампанії 
запланували проведення Всеу-
країнського конкурсу соціальних 
роликів, знятих на мобільний 
телефон та присвячених темі 
протидії стигмі та дискриміна-
ції, пов’язаних з ВІЛ/СНІД щодо 
ВІЛ-позитивних людей. Конкурс 
надає молоді шанс змінити на 
краще ставлення у суспільстві до 
людей, які живуть з ВІЛ. У ролику 
повинні бути висвітлені пробле-
ми, з якими найчастіше стикають-
ся ВІЛ-позитивні люди у сфері 
медичної допомоги, освіти, 
соціальних стосунків, працев-
лаштування тощо. Термін подан-
ня матеріалів — до 2 листопада 
2015 року. Докладнішу інформа-
цію про акцію можна дізнатися 
на сторінці: http://network.org.ua.

За матеріалами інформагенцій

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://network.org.ua
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творчий ювілей

„Горнусь до тебе, Україно!“

Народний чоловічий хор „Орфей“ Львівської політехніки третього 
червня в Будинку орґанної та камерної музики зібрав повну залу 

слухачів, поціновувачів духовного співу та гарних мелодій. Причиною 
концертного аншлагу стало 35-річчя існування й діяльності колективу.

Ведуча вечора заслужена артистка 
України Ірина Швайківська, пред-
ставляючи колектив, який і не по-
требує особливого представлення, 
бо добре знаний не тільки в Полі-
техніці, але й за її межами, зазна-
чила, що в складі „Орфея“ 40 осіб — 
професорів і доцентів, котрі ще 
навчають студентів і котрі вже від 
навчальної справи відійшли. Тримає 
всіх разом атмосфера — „Орфей“ 
є колективом однодумців, спорід-
нених патріотів.

Розпочався виступ твором Ми-
хайла Вербицького „Слава Єди-
нородному Сину“, продовжили 
його твори „Хваліте ім’я Господнє“ 
й „Блажен муж“, виконані на честь 
Митрополита Шептицького. У про-
граму майже двогодинного кон-

церту ввійшли і в’язанка стрілець-
ких пісень (їх упорядник диригент 
Олег Цигилик був присутній у залі), 
і сольні пісні, чотири з яких — „Коли 
розлучаються двоє“, „Де ти бродиш, 
моя доле“, „Червона калина“ (на сло-
ва І. Франка), „Квітка з полонини“ 
(соло — президент хору Михайло 
Олійник) — прем’єри. Цьогорічною 
прем’єрою стала й кантата Миколи 
Лисенка на слова Шевченка „Б’ють 
пороги“. Взагалі, 20 творів, які „Ор-
фей“ запропонував слухачам, є його 
здобутком за останні п’ять років не-
втомних репетицій і творчості.

Художній керівник колективу 
й диригент Володимир Вівчарик ра-
зом із хормейстером Аллою Павлик 
виступили на концерті і в сольному 
амплуа — зокрема, разом із хором 

вони виконали пісню „Ой гиля, гиля 
гусоньки“. Твір став своєрідним 
зв’язком між поколіннями, оскільки 
обробку здійснив Олексій Волинець, 
а диригував Володимир Гнідь — оби-
два колишні диригенти „Орфея“.

Академічний спів „Орфея“, що 
у стінах Будинку орґанної та камер-
ної музики нагадував хвилю, яка під-
німається і спадає, набираючи гли-
бини й нових вигинів, того вечора 
нікого не залишив незворушним — 
„браво“, оплески, квіти — кожен ви-
ражав колективу любов і захоплен-
ня у свій спосіб. Ректор Львівської 
політехніки Юрій Бобало перед за-
кінченням концерту висловив „ор-
феївцям“ подяку за величезне задо-
волення від їхнього чудового співу 
й вручив їм з нагоди ювілею почесну 
грамоту. Завершив же концерт твір 
„Горнусь до тебе, Україно!“, який 
і дав йому назву.

Наталя ЯЦЕНКО

студентська прем’єра

„Ціанистий калій… з молоком чи без?“
Прем’єру вистави з такою назвою актори народ-

ного театру-студії „Хочу“, що діє при Народно-
му домі „Просвіта“ Львівської політехніки, пред-
ставили 1 червня на камерній сцені Львівського 
драматичного театру ім. Лесі Українки.

Старі стіни, які давно не 
знали ремонту, додали осо-
бливої атмосфери — і гля-
дачі миттєво опинилися 
в іншому вимірі. До слова, 
зала була заповнена вщерть.

— Чорний гумор не 
кожному до смаку, тому 
потрібно було знайти лег-
ку форму подачі, — роз-
повіла про свій підхід до 
роботи над п’єсою іспан-
ського драматурга Хуана 
Хосе Алонсо Мільяна ре-
жисер Анастасія Непомня-
ща. — Активна робота над 
виставою тривала кілька 
місяців і, сподіваюсь, не 
минула марно.

І справді, вистава 
сприймалася легко, глядачі 

сміялися від душі. Вишука-
ні костюми, іспанське фла-
менко, вибудовані яскраві 

образи робили свою спра-
ву — цілу виставу точи-
лися справжні пристрасті, 
а напруга інтриги не спа-
дала до останньої дії.

Оля Шмакова (у ролі 
Лаури), Марта Ратуш-
на (донья Адела), Андрій 
Теслевич (у ролі Енріке), 

Ірина Дроздович (Хусти-
на), Євген Кісель (Льєр-
мо), Олег Деркач (дідусь, 
Сатир із Бадахоса), Олег 
Гірняк (Марсіаль), Уляна 
Зайцева (Марта), Ганна 
Павук (донья Венеранда), 
Поліна Дрогуль (донья 
Сокоро), а також Зоряна 
Мисяк, Поліна Арапова 
та Віра Градюк (у ролі гі-
таристів) — це ті актори, 
чиї майстерність і харизма 
проявлялись цього вечора 
на сцені.

Обтяжливі родинні 
зв’язки, задавнені образи, 
запах грошей штовхають 
героїв до брудних вчинків. 
Але хто опиниться в паст-
ці, а хто зможе зберегти 
людяність?..

Приходьте на виставу 
наступного разу і дізнає-
теся про все самі!

Антоній МЕЛЬНИК

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
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соціальна хвороба

Ці страшні ВІЛ і СНІД
Ця хвороба 20-го століття, 

яку, на жаль, успадкувало 
й 21-ше, стала справжнім випро-
буванням і для українців. На 
сьогодні лише на Львівщині 
зареєстровано понад 2700 людей 
із недугою ВІЛ, із них 800 пере-
бувають у стадії СНІД.

Звідки?
Перші хворі на СНІД були зареє-
стровані в США 1981 року. Через два 
роки вчені із Франції і США — Гал-
ло і Монтаньє — відкрили збудника 
захворювання, що призводить до 
тяжких порушень функції імунної 
системи. Науковці незалежно один 
від одного знайшли його в крові хво-
рих, померлих від СНІДу.

Вірус імунодефіциту людини — 
це тривале інфекційне захворюван-
ня, що розвивається внаслідок інфі-
кування й уражає імунну систему. 
Воно проявляється вторинними ін-
фекціями, пухлинами та іншими па-
тологічними чинниками. Останньою 
її стадією є синдром набутого імуно-
дефіциту (СНІД). При ньому при-
таманні різні важкі захворювання, 
що розвиваються на тлі порушень 
імунної системи. ВІЛ належить до 
вірусів, що розвиваються повільно 
і протікають тривало. Потрапляючи 
в організм, він дуже швидко прони-
кає в клітини крові.

Очевидно, всім відомо, що не-
дуга передається безпосередньо від 
організму людини і лише до людини 
кількома методами — через кров, 
ін’єкції, статевим шляхом, безпосе-
редньо від матері до дитини. Отож, 
до групи ризику підхопити захворю-
вання належать ті особи, які ведуть 
неконтрольоване статеве життя, ча-
сто змінюючи партнерів, наркома-
ни, безхатченки. Щодо передавання 
недуги через кров, то медики засте-
рігають усіх не звертатися до сумнів-
них медичних закладів і косметич-
них кабінетів, уникати неохайних лі-
карів і косметологів. Якщо говорити 
про переливання крові, то хворому 
можуть влити лише перевірену кров, 
яку тестують упродовж півроку.

— Заразитися гіпотетично мож-
ливо лише тоді, коли на інструменти 
потрапила кров клієнта чи пацієнта, 
їх не продезінфікували належним 

чином, і ця інфікована кров потра-
пила у кров наступної людини. Але 
для того потрібна видима крапля 
крові — такого об’єму, як та, що 
спадає зі шприца. Насправді значно 
швидше можна підхопити гепатит, 
що передається через невеличку по-
дряпину, якою достатньо потерти-
ся об стіл, на якому залишилася кров 
хворого, — пояснює координатор 
тренінгової діяльності Львівського 
відділення Всеукраїнської органі-
зації ЛЖВ (люди, які живуть із ВІЛ) 
Ольга Конончук.

Проявами ВІЛінфекції є збіль-
шення лімфатичних вузлів, печінки 
і селезінки, ураження шкіри, спо-
вільнення ваги і зросту людини, по-
ява пухлин.

Як виявити недугу?
Найпростіший аналіз крові на ВІЛ 
показує, чи в організмі є інфекція. 
На сьогодні він обов’язковий, на-
приклад, для вагітних жінок. Якщо 
кілька років тому на медичному об-
ліку хворих стояло більше чолові-
ків, то на сьогодні цифра приблизно 
однакова. Ольга Конончук вважає, 
що саме завдяки контролю вагіт-
них недугу вдається блокувати, щоб 
вона не розвивалася далі. У частини 
людей хворобу виявляють випадко-
во, зазвичай під час діагностування 
опортуністичних (які проявляються 
швидше) хвороб — туберкульозу, ге-
патиту чи онкологічної недуги. І не 
дивно, адже ВІЛінфікована людина 
має ослаблений імунітет і може під-
хопити все.

Зазвичай хворіють люди молодо-
го працездатного віку, переважно 
27 — 40 років, які живуть активним 
статевим життям. Медики стверджу-
ють, що на ВІЛ хворіють не конче 

люди, які вживають наркотики чи 
провадять розпусне життя — щоб 
підхопити недугу, достатньо одно-
го необачного кроку. Тому саме наша 
толерантність до ВІЛпозитивних 
допоможе зупинити епідемію, бо 
тоді хворі не боятимуться приходи-
ти до лікаря.

Як жити далі?
Ольга Конончук радить: коли ви-
явили ВІЛінфекцію, насамперед 
треба йти до психолога, адже у на-
шій державі ця хвороба соціальна 
і недужих переважно відштовхує 
не лише суспільство, а й найближ-
чі, найрідніші люди. Саме з допо-
могою психолога можна подолати 
всі міфи про власну приреченість 
і знайти в собі сили жити звичайним 
повноцінним життям.

Подруге, слід чітко дотримува-
тися схеми лікування, яку приписує 
лікар. Зазвичай хворому признача-
ють ентеровірусні препарати, які 
блокують вірус — і людина перестає 
бути носієм. Але тут необхідно виро-
бити механізм свого способу життя 
так, щоб ліки вживати щодня і строго 
по годинах.

Зазвичай лікування досить доро-
ге, але в Україні, завдяки співпраці 
держави і Глобального фонду про-
тидії ВІЛСНІДу, воно безкоштовне 
для тих, хто стоїть на обліку у відпо-
відних фахівців. Дотримуючись при-
писів споживання ліків і рекоменда-
цій лікаря, можна не лише провадити 
активне суспільне життя, дожити до 
глибокої старості, а й народити ціл-
ком здорову, неінфіковану дитину.

— Позаяк ця хвороба, як жод-
на інша, має негативне сприйняття 
у суспільстві, то допомога інфіко-
ваним не може бути обмежена при-
писом медикаментів і відповідного 
способу життя. Хворих доводиться 
супроводжувати під час медогля-
дів, надавати їм правову допомогу 
тощо, — резюмує Ольга Конончук.

За європейською практикою, кож-
на людина раз на рік проходить ти-
повий розширений медогляд. Лише 
дотримуючись таких порад, а також 
контролюючи спосіб свого життя, 
цілком реально зупинити ВІЛ.

Ірина МАРТИН
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від теорії до практики

Новачки, в яких не вірив ніхто, 
підкорили всі вершини
Команда ІЕПТ ім. В’ячеслава Чорновола Львівської політехніки 

вперше взяла участь у змаганнях „Кубок Карпат-2015“ і, успішно 
подолавши всі перешкоди, посіла серед команд студентів ВНЗ ІІІ — 
ІV рівнів акредитації на дистанції пішохідного маршруту довжиною 
60 км, з елементами орієнтування на час, перше місце.

Цьогоріч старт команд, учасниць 
туристичних перегонів „Кубок Кар-
пат“, які мають 22річні традиції, 
відбувався з галявини в околицях 
с. Сіль Великоберезнянського району 
Закарпатської області. Згідно з пра-
вилами змагань, кожна з команд на 
старті отримала карту з позначеними 
контрольними пунктами, завдання 
з легендою. Команда, яка взяла свій 
контрольний пункт, мусила сфото-
графуватися і зробити відмітку на 
картці. Попередні командні місця 
було визначено на основі 
швидшого часу приходу 
команд до фінішу й зда-
них контрольних карток 
та цифрових фотозвітів.

Команда ІЕПТ імені 
В. Чор но вола виступила на 
змаганнях у складі 11 осіб: 
відповідальний керівник — 
асистент кафедри туризму 
Василь Костючко і студен-
ти — Єлизавета Кривко, 
Влада Маслова, Андріана 
Запотоцька, Вероніка Мо-
роз, Юлія Палій, Мар’яна 
Стойко, Катерина Стріль-
чук, Назар Задільський, 

Богдан Гайдук, Владислав Шабага. 
Майже всі вони — першокурсники, 
для яких похід став перевіркою на при-
роді знань, засвоєних під час вивчення 
предмету „Організація активних форм 
туризму“. Вдало перетворити теорію 
на практику допомогли „Чорново-
лівцям“ хлопціорієнтувальники — 
студент другого курсу ІХХТ Богдан 
Гайдук і студент першого курсу ІКНІ 
Владислав Шабага.

Незважаючи на труднощі, коман-
да взяла на першому етапі перегонів 

усі 8 контрольних пунктів. Шлях 
до перемоги був нелегкий — дово-
дилось проходити і по буреломах, 
продиратися через лісові хащі, йти 
цілісінький день під безперестанним 
дощем, долати засніжені ділянки 
і навіть переходити вбрід гірську річ-
ку. Маршрут пролягав через верши-
ни Карпат та гірські перевали, зокре-
ма гори Явірник (1017 м), Лютанська 
Горлиця (1374 м), Полонина Руна 
(1479 м), Гостра (1405 м) — перепад 
висот на маршруті становив 700 — 
1000 метрів. До фінішу дійшло мен-
ше, ніж половина команд.

— При першій зустрічі учасни-
ки інших команд і навіть судді нам 
відверто казали, що не вірять, що 
команда новачків зможе пройти 
увесь запланований маршрут. Та, 
не зважаючи на постійну втому, 
біль у ногах, сльози, бажання зу-
пинитись чи зійти із дистанції, ми 
підтримували один одного, жарту-

вали та співали пісні, і ,на-
певно, саме тому в нас усе 
вийшло, — робить висно-
вок Мар’яна Стойко.

Останніми роками Полі-
техніка, хоч раніше й посі-
дала призові місця в пере-
гонах на дистанції 130 км 
(повний маршрут), не ви-
ставляє на „Кубок Карпат“ 
свою команду. Тож успіх 
„Чорноволівців“, можна 
вважати початком відро-
дження славних універси-
тетських традицій.

Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

Змагання, які закінчуються перемогами
Студенти-лучники Львівської полі-
техніки стали призерами ХІІ літньої 
Універсіади України, яка проходила 
30 травня в Чернівцях. Збірна команда 
студентів Львівської області з перших 
пострілів захопила лідерство та впев-
нено виборола перше загальнокоманд-
не місце. До складу команди входили 
представники Львівської політехніки, 
вони отримали нагороди: М.Мелець 
(магістрантка ІНЕМ) названа чемпі-
онкою Універсіади в командній пер-
шості, а А.Комар (студент першого 
курсу ІНЕМ) став срібним призером 
Універсіади в команді та бронзовим 
призером в особистій першості.

Команда Технологічного ко-
леджу Львівської політехніки вже 
вкотре завоювала перше місце 
у змаганнях зі спортивного туриз-
му серед вишів I–II рівнів акреди-
тації Львівської області. Програма 
змагань охоплювала в’язання вуз-
лів, надання долікарської допомоги 
та транспортування потерпілого, 
встановлення намету, розпалюван-
ня багаття, укладання наплічника, 
приготування туристичної їжі. З усі-
ма завданнями студенти М.Шуп’яна, 
І.Суль, А.Батіг, П.Личак, А.Жилюк, 
С.Тодорчук, Ю.Гема та О.Марків 
справилися на відмінно.

У Львові фінішував один з чо-
тирьох зональних турнірів ХІІ 
літньої Універсіади України се-
ред студентів з баскетболу (чоло-
віки). Результат ігор для команди 
Львівської політехніки перемож-
ний — здобувши перше місце, вона 
отримала можливість поборотися 
за нагороди змагань у фіналі, який 
відбуватиметься у Запоріжжі. У Бі-
лій Церкві у зональному турнірі 
команда ЛДУФК стала другою, тому 
боротьбу за чемпіонський титул 
продовжить збірна КПІ.

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
5. Поміст для топмоделей. 6. Найвищий ступінь роз-
витку. 9. Драматична поема Лесі Українки. 11. Раптовий 
зблиск полум’я. 12. Приміщення під першим поверхом. 
16. Яблучна горілка з Нижньої Нормандії, що у Франції. 
18. Нульове очко на рулетці. 19. Мінерал класу силікатів, 
коштовний камінь. 20. Городня коренеплідна рослина. 
21. Муза, опікунка астрономії у давньогрецькій міфоло-
гії. 24. Французький композитор, автор опери „Пертська 
красуня“ та „Шукачі перлин“. 26. Давньогрецький бай-
кар. 27. Вид бурих водоростей; морська капуста. 30. Ста-
ровинне дерев’яне гребне військове судно. 31. Фран-
цузький письменник, музикознавець, автор романів 
„ЖанКрістоф“, „Зачарована душа“. 32. Прізвище Олега 
Ольжича та Олександра Олеся. 35. Відомий оркестровий 
твір Моріса Равеля. 36. Політична розвідка Ізраїлю. 

Вертикально: 
1. Прилад, що показує постійно на північ. 2. Боротьба 
японських товстунів. 3. Тонкий лист деревини, з якого 
виготовляють фанеру. 4. Шотландський футбольний 
клуб з міста Глазго. 7. Просмолена або провощена нитка 
для шиття взуття. 8. Верховний бог у давньоримській 
міфології. 10. Темна безодня на дні Аїду. 13. Мис на уз-
бережжі штату Флорида, де розташований Центр кос-
мічних польотів ім. Дж. Кеннеді у США. 14. Договір, 
порозуміння з політичним противником на підставі 
взаємних уступок. 15. Танець М. Огінського „Прощання 
з батьківщиною“. 17. Найбільший давньоримський амфі-
театр, призначений для боїв гладіаторів. 22. Італійський 
художник епохи Відродження, представник венеціан-
ської школи. 23. Український письменник ХХ ст., автор 
романів „Прапороносці“, „Тронка“, „Собор“. 25. Бурле-
скнотравестійна поема І. Котляревського. 28. Наймо-

лодший син Урана і Геї, батько Зевса. 29. Збірка поезій 
Т. Шевченка. 33. Місто на півночі Індії, столиця імперії 
Великих Монголів з мавзолеєм Тадж Махал. 34. Вебсайт, 
основний зміст якого — регулярні записи тимчасового 
значення, та коментарі відвідувачів сайту. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
14 червня — Всесвітній день донора крові.
14 червня — День працівників текстильної 
і легкої промисловості.
15 червня — День захисту людей похилого віку.

Пам’ятні дати
11.06.1888 — відкриття пам’ятника Б. Хмель-
ницькому в Києвi.
11.06.1993 — помер Патріарх УАПЦ Мстислав 
(Скрипник).
13.06.1773 — народився Томас Юнґ, англій-
ський фізик, один із творців хвильової тео-
рії світла.
13.06.1831 — народився Джеймс Клерк 
Максвелл, англійський фізик, автор теорії 
електромагнітного поля.
13.06.1874 — народився Марко Черемшина, 
український письменник, майстер короткої 
новели.
13.06.1988 — у Львові на першому несанкці-
онованому мітингу започатковано Товари-
ство української мови ім. Т. Шевченка (пізні-
ше — Всеукраїнське товариство „Просвіта“ 
ім. Т. Шевченка).

14.06.1736 — народився Шарль Ог’юстен Кулон, 
французький фізик і військовий інженер.
14.06.1868 — народився Карл Ландштайнер, 
англійський імунолог, лауреат Нобелівської 
премії; відкрив основні групові антитіла крові 
людини та резус-фактор крові.
14.06.1891 — народився полковник Євген Ко-
новалець, організатор i провідник ОУН.
14.06.1931 — помер історик, громадський діяч, 
теоретик гетьманату В’ячеслав Липинський.
15.06.1606 — народився Рембрандт Гарменс 
ван Рейн, голландський маляр.
15.06.1941 — народився Іван Миколайчук, 
знаний український кіноактор, сценарист 
і режисер.
16.06.1848 — засновано освiтньо-лiтературне 
товариство „Галицьк0-Руська матиця“.
16.06.1934 — Перший з’їзд письменників УРСР 
проголосив створення Спілки письменників 
України.
17.06.1930 — народився Михайло Горинь, укра-
їнський освітній діяч, літературознавець, 
психолог, правозахисник.

Д О В Ж Е Н К О П Р А Й Д

Е Р О О О Н
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Н А Н І С Л А О С

І Л І О Н З Л А Т А Л

П Е С І Д Е А Л Н Е О Н

О М А Р А Й М А К Т

Д Ж А Н Р Б М О

Р Й Т Р І А Н О Н Е

О С О Т С А Р М А Т А Т

М А Г В Т А Р О Н

Н А Г І Д К И У Р А З А

С Т Р І Й А Ш У Г Р

О М Р А Н Г А Р

С О Н Б А С О Е

Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 16

J J J

Телефонує програміст:
— Добрий день! Галю можна?
— Вона в архіві.
— Розархівуйте її, будь ласка. 
Вона мені терміново потрібна.
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 для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
11 червня — „Набукко“ (опера). 18.00.
12 червня — „Есмеральда“ (балет). 18.00.
13 червня — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
14 червня — „Білосніжка та семеро гномів“ 

(балет). 12.00, 
„Трубадур“ (опера). 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
12 червня — „Забави для Фауста“. 19.00.
13 червня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
14 червня — „Апокрифи“. 19.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
11 червня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
12 червня — „Неаполь — місто 

попелюшок“. 18.00.
13 червня — „Сватання на Гончарівці“. 16.00.

14 червня — „Циліндр“. 18.00.
17 червня — „Вій, вітерець!“  

(прем’єра). 18.00.

Камерна сцена
13 червня — „Картка любові“. 17.00.
14 червня — „Лавка“ (прем’єра). 18.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі Українки
12 червня — „Баба“ (прем’єра). 18.00.
13 червня — „Ірод“ (прем’єра). 18.00.
14 червня — „Вінні-Пух і всі-всі“. 12.00, 

„Перетворення“ (прем’єра). 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
11 червня — „Чарівник Смарагдового 

міста“. 11.00, „Оскар…“. 18.00.
12 червня — „Попелюшка“. 11.00.
13 червня — „Beautiful Карпати“. 14.00, 

„Одкровення Іванки“. 18.00.
14 червня — „Зайчик-хвалько“. 12.00,  

„За двома зайцями“. 17.00.
16 червня — „Крила ангела“. 18.00.

благодійність

Фотосушка на підтримку армії
На подвір’ї біля головного кор-

пусу Політехніки 5 червня на 
білизняних мотузках розвісили 
світлини студентів-фотографів — 
у такий спосіб молодь долучилася 
до підтримки українських воїнів.

Благодійну фотосушку „Captured 
moments“ студенти організували, 
щоб зібрати трохи коштів на допо-

могу українським воякам в АТО. Всі 
охочі мали можливість придбати будь
яку роботу на суму від 15 грн., а та-
кож отримати автографи від авторів 
робіт, незвичайне послання, почути 
історії їх створення. Кошти, виручені 
від продажу фотографій, передадуть 
у Штаб підтримки АТО Львівської по-
літехніки.

Н. П.

коротко
У Парку культури та відпочинку 

ім. Б. Хмельницького відбулося 
відкриття проекту „Бібліо-
тека одного дня“. Упродовж 
літа всі охочі матимуть змогу 
безкоштовно позичити книжки 
з колекції „Бібліотеки…“  на 
один день. У межах парку — без 
застави, а якщо читач братиме 
її з собою, то мусить залиши-
ти заставу в розмірі повної 
вартості книги. В межах проекту 
заплановані й інші заходи, як от 
студентська книжкова барахол-
ка: старшокурсники зможуть 
віддати чи продати книги, які їм 
вже не потрібні для навчання, 
своїм молодшим колегам.

У Львівському палаці мистецтв 
діє виставка художнього 
текстилю „Текстилізм-2015“. 
У ній взяло участь 15 авторів, 
більшість з них представляють 
Львів. На виставці можемо по-
бачити роботи на різні теми та 
в різних техніках. Дехто з ху-
дожників підтримує традицій-
ний текстиль, решта ж успішні 
в авторських техніках.

Головну нагороду конкурсу 
„Коронація слова“ отримала 
львівська письменниця Галина 
Вдовиченко за роман „Маріу-
польський процес“. Загалом, 
цього року особливу увагу при-
ділено кіносценаріям. Першу 
премію конкурсу в кінономіна-
ції отримав „Будинок „Слово“ 
киян Любові Якимчук та Тараса 
Томенка. Перемогу в жанрі 
„Кіносценарії для дітей“ здо-
була робота „Вчорашній день“ 
харків’янки Ольги Тарасової. 
Першу премію серед п’єс — ро-
бота „Із Тарасом — через морок“ 
Богдана Олександровського. 
У пісенній ліриці переміг Богдан 
Стельмах із твором „Між двома 
блокпостами“.

З 16 до 30 червня у Львові про-
йде культурний форум „Дон-
культ“. У межах Форуму запла-
новано приблизно 80 подій. 
Проект стане простором для ко-
мунікації між Заходом і Сходом, 
різними середовищами й спіль-
нотами України. Через публічні 
дискусії та мистецькі рефлексії 
про минуле й сучасне Донбасу 
на Форумі слухатимуть питання, 
актуальні для всієї країни.

За матеріалами інформагенцій

http://www.lpm.com.ua/uk/exhibition/421
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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. № 152777

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛиШиН

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.
На останній сторінці світлина Наталі ЯЦЕНКО.

рЕклама та оголошЕння

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Дирекція та колектив Інституту гуманітарних і соціаль-
них наук Львівської політехніки висловлюють глибокі 
та щирі співчуття завідувачеві секції мовної підготовки 
іноземних студентів Андрієві Володимировичу Моторно-
му та його родині у зв’язку з важкою втратою — смертю

батька.

передплата-2015
Пропонуємо передплатити освітній 
студентський тижневик „Аудито-
рія“ 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 кафедри технології біо-
логічно активних сполук, фармації 
та біотехнології Львівської полі-
техніки сердечно вітає з ювілеєм кандидата фарма-
цевтичних наук, доцента кафедри

Аеліту Миронівну  
КРИЧКОВСЬКУ.

Бажаємо ювілярці міцного здоров’я, родинного 
щастя, творчої наснаги, життєвого оптимізму на 
многії літа:

Зорить чудова Ваша дата.
Цей світлий день — Ваш ювілей.
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем та добром,
Веселим — спів, легкими — кроки,
Хай доля сповниться добром.

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
диплом ВК № 33043356, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Трофименка Олександра Володимировича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Постоєнко Валерії Володимирівни;
залікову книжку №  1407072, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Ремського Бориса Андрійовича;
студентський квиток № ВК 10294765, виданий Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кременчук Юлії Русланівни;
студентський квиток № 10317630, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Стадник Василини Олегівни;
студентський квиток № 10317643, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Ящишин Каріни Романівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Набок Олександри Олександрівни;
студентський квиток № 1204214, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Стецули Адріана Романовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Колосовської Ярини Миколаївни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Пронякіна Владислава Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Кушнір Віри Василівни;
студентський квиток № 1308784, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Остапчук Юлії Анатоліївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Величко Христини Вадимівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Лемика Богдана Петровича.
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Народний чоловічий хор „Орфей“ 
відсвяткував своє 35-річчя
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