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Що найбільше турбує студентів?
Студентське життя — безтур-

ботне! Скажіть про це студен-
там і дізнаєтеся, що насправді 
не все так чудово і легко. Бо 
окрім основи-основ — навчан-
ня, їх турбує чимало проблем, 
від глобального — де знайти 
роботу після навчання, до по-
всякденного (для багатьох) — 
що з’їсти на вечерю.

Справді, з одного боку сту-
дентські роки, як би це не 
звучало банально і затер-
то, — чудовий період. Бо 
це час пошуку себе, нових 
можливостей, спроб і найсмі-
ливіших мрій. Коли можна 
прокинутися зранку і виріши-
ти, що саме сьогодні якнай-
необхідніше вилізти на якусь 
вершину Карпат чи побачити 
якийсь куточок України чи 
світу. І просто поїхати за 
покликом бажання.

Але така необтяженість 
обов’язками породжує по-
стійну боротьбу: як проти-
стояти спокусі, щоб замість 
навчання піти на прогулянку 
чи подивитися новий фільм; 
замість сидіти до ночі над 
конспектами — добре виспа-
тися чи зависнути в інтернеті.

Та є чимало складніших дилем, 
над якими ламає голову сту-
дентська молодь. Як вижити 
на стипендію, як встигнути 
вчитися і підпрацьовувати, 
а ще періодично з’являється 
найбільший клопіт — сесія. 
Комусь забагато інформації 
на парах, а комусь, спраглому 
знань, бракує навіть літера-
тури в бібліотеках.

Студентство — найактивніша і, 
мабуть, найпрогресивніша 
частина кожного суспільства. 
Постійно в пошуку, в праг-
ненні змінювати все і одразу, 
з чітким розумінням чорного 
і білого. Вони ще не вміють 
завуальовувати своїх проблем 
під „все добре“ мають власні 
переживання і турботи.

Напередодні Дня студента 
ми вирішили дізнатися, що 
найбільше бентежить молодь 
і вносить у її яскраві дні бу-
денність та сірість.

Наталія ПАВЛИШИН

Олег Гамов та Іван Гудзій, студенти першого 
курсу Інституту енергетики та систем 
керування:

„Брак стипендії та сесія“
О. Г.: Скоро перша сесія. Для нас це все нове, не 
знаємо, які вимоги у викладачів. Ще одна болю-
ча тема — стипендія. На ті гроші майже нере-
ально прожити. Якщо ті, хто мешкає у Львові 

з батьками, якось дають собі раду, то студенти, що живуть у гуртожитку — 
в постійній скруті. А ще, якщо в когось день народження, чи піти в кінотеатр, 
то взагалі не вистачає грошей.
І. Г.: Хто живе в гуртожитку — це я! На тиждень витрачаю приблизно 200 грн., 
хоч інколи вдається вкластися у 150. Але щотижня їжджу додому, привожу 
продукти і трохи фінансово допомагають батьки. Думаю, для повного сту-
дентського щастя потрібно, щоб стипендія була 1500 грн.

Ігор Малихін, студент другого курсу Інституту енергетики та 
систем керування:

„Я навчився організовувати свій час“
У студентів досить мало вільного часу і, що ближче до сесії, 
то його менше і більше завантажені навчанням. Але, незва-
жаючи на всі складнощі, я влаштувався на роботу і навчився 
організовувати свій час.

Христина Галак, магістратка першого курсу Інституту 
економіки та менеджменту:

„Бракує практики й знання іноземної мови“
Ми дуже багато вчимося теоретично, а практичного засто-
сування не маємо. Також економісти для успішного працев-
лаштування повинні знати іноземні мови, бажано кілька. 
А в університеті англійську мову ми вчили лише на першому 
і частково на другому курсах.

Опитували Наталія ПАВЛИШИН і Катерина КЛИМЕНКО

Олена Басанець, студентка першого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Мені катастрофічно бракує часу“
Мені катастрофічно не вистачає часу на будь-що, крім нав-
чання. Після чотирьох пар повертаюся додому втомлена, 
а ще потрібно вчитися. Сподіваюся, що згодом адаптуюся 
і надалі буде легше організовувати свій час і встигати з усім.

Христина Охрім, аспірантка першого року навчання 
Інституту архітектури:

„Лінь і слабка матеріальна база“
По-перше, студенти ліниві і якщо їх не змушувати вчитися, 
то вони й не будуть. Але крім цього має бути також і ліпша 
мотивація: надбавки до стипендії чи якісь премії. Повинна 
бути краща навчальна база, бо сучасної літератури для нав-
чання катастрофічно бракує. В аспірантів теж є проблеми. 
Хотілося б, щоб ретельніше підходили до підбору керівників аспірантськими 
роботами. І, звичайно, більше заохочувати.
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NOTA BENE!

пам’яті великого митрополита

Пізнаємо велич думки і чину 
праведного Андрея
30 жовтня — 1 листопада 

у Львові проходив Між-
народний науковий симпозі-
ум, присвячений 150-річчю від 
дня народження Митрополита 
Андрея Шептицького, на якому 
йшлося про його соціально-еко-
номічну, екуменічну та мистець-
ко-культурну діяльність.

Відкрив захід народний чоловічий хор 
„Орфей“ Львівської політехніки (під 
орудою Володимира Вівчарика) мо-
литвою „Царю небесний“ та піснею 
пам’яті слуги Божого Андрея Шеп-
тицького „На святоюрській горі“.

На урочистому відкритті симпо-
зіуму модератор заходу, директор 
МІОК доцент Ірина Ключковська, 
відзначила, що симпозіум — це 
вінець святкування 150-річчя від 
дня народження Андрея Шептиць-
кого, а для багатьох — це початок 
глибоких роздумів над його духов-
ною спадщиною:„Якби ідеї Владики 
були добре засвоєні і втілювалися 
в нашому щоденному житті, то чи 
говорили б ми сьогодні про злов-
живання, про руйнування родин, 

злочини, корупцію, які є чи не най-
більшим внутрішнім ворогом, що 
роз’їдає нас зісередини? Нинішня 
подія — це не лише підсумок, це 
радше початок для пізнання секре-
тів свого шляху через пізнання ве-
ликого Митрополита“.

Архиєпископ і митрополит 
Львівський Високопреосвященний 
Ігор (Возьняк) подякував всім заці-
кавленим неповторною особисті-
стю праведника і за участь у заході, 
„бо йдеться про вшанування святої 
особи, великого архієрея, глибоко 

духовного богослова, людину до 
кінця віддану Богу, Його церкві та 
українському народові. Коли озна-
йомлюємося і читаємо про життя 
і діяльність, письмову творчість Ми-
трополита Андрея, починаємо розу-
міти океанську глибину його знань, 
відданість своїй Церкві та своєму 
знедоленому народові. Очікуємо 
проголошення його блаженним“.

— Добігає до кінця ювілейний 
рік великого Митрополита, — ска-

світ художнього слова

Читання — ключ до досконалості
Напередодні Дня української мови і писемності випускники елек-

тромеханічного факультету 1970 і 1990 років — доцент, член Укра-
їнської асоціації письменників Богдан Дячишин та радіотележурна-
ліст, керівник відділу культури і туризму Жовківської РДА, член прав-
ління Української асоціації письменників Галина Фесюк зустрілися 
з викладачами і студентами Інституту енергетики і систем керування.

„Думки пам’яті“  
Богдана Дячишина
— Книжка супроводила мене все жит-
тя, бо люблю багато читати, роздуму-
вати, — відзначив на зустрічі Богдан 
Дячишин. — У Євгена Маланюка є такі 
рядки: „Нечитання знесе Україну зі 
світу“. І це правда, адже людина, яка 
не читає, не спроможна творчо мис-
лити і перетворюється на раба. Нині 
виховання, формування світогляду 
молоді є одним із основних засобів 
уникнення глобальної катастрофи. 
Стівен Пост свого часу сказав, що „…

Ключ до нашої досконалості — не ген-
на інженерія, а виховання характеру“. 
Нині ми вже теж розуміємо, що без ви-
ховання мислячої молоді — характе-
ру — ми не піднімемо Україну з руїни.

Богдан Дячишин з 1970 року зай-
мався програмуванням, а це змушу-
вало тримати в голові дуже великий 
обсяг інформації. Запам’ятовував 
різні думки і цитати, уривки з книг 
і поезій. Зрештою, все настільки 
відклалося у пам’яті, що з цим треба 
було щось робити. Так, уже на пенсії, 
народилася перша книжка „Думки 
пам’яті“, в якій читач має можливість 

поспілкуватися із 150-ма мислителя-
ми, починаючи від Сократа й до су-
часних мислителів. Є в ній думки про 
всесильне слово й самого автора.

Ми відтворимо лише окремі фраг-
менти його розповіді.

„Мозок, за визначенням академі-
ка Олега Кришталя, найдивовижні-
ший, найскладніший пристрій Все-
світу, і щоб його не втрачати, то цей 
витвір має працювати за призначен-
ням. Його вбивають лінощі. Мозок 
стимулює читання, письмо і все, що 
спонукає до роздумів“.

„Дитина народжується із порож-
нім мозком. Від нас залежить, чим ми 
його наповнимо. Ейнштейна запита-
ли, що необхідно робити, щоб діти 
були розумні?

Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 11 с. m
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наукові зустрічі

Питання хімічної галузі — на часі
ІІ Міжнародна нау-

кова конференція 
„Актуальні проблеми 
хімії та технології 
органічних продуктів 
APCTOS2“, що відбу-
лася у Львівській полі-
техніці, приурочена 
до ювілею кафедри 
технології органічних 
продуктів.

З цієї нагоди до Львівської 
політехніки прибули на-
уковці не лише з України 
(наукових установ Льво-
ва, Києва, Івано-Франків-
ська, Дніпропетровська, 
Донецька), а й з Польщі, 
Німеччини, США. Серед 
учасників — члени-ко-
респонденти НАН Укра-
їни — Степан Кучмій 
і Валерій Зажигалов, а та-
кож випускники нашого 
університету, які тепер 
працюють за кордоном — 
Андрій Воронов (профе-
сор кафедри покриттів 

і полімерних матеріалів 
Державного університету 
Північної Дакоти, США), 
Андрій Піх (професор 
інституту технічної та 
макромолекулярної хімії 
RWTH Аахенського уні-
верситету, Німеччина), 
Володимир Супрун (про-
фесор, завідувач лабора-
торії гетерогенного ката-
лізу Інституту технічної 
хімії університету Лейп-
ціг, Німеччина).

Учасники у пленарних 
та секційних засіданнях 

говорили про проблеми су-
часного фотокаталізу, його 
досягнення та перспекти-
ви, перспективи та пробле-
ми синтезу та застосування 
каталізаторів окиснення 
та альдольної конденсації 
на носіях, нові підходи до 
створення каталітичних 
систем — розглянули син-
тез каталізаторів на основі 
мікрогенів та перспекти-
ви їхнього застосування у 
промисловості. Обгово-
рили питання підвищення 
рівня техногенної безпеки 

експлуатації підземних 
трубопроводів, віброкаві-
таційного очищення води 
від органічних та біоло-
гічних забруднень тощо. 
Працювали секції „Су-
часний каталіз: тенденції 
розвитку та застосування 
в технологічних процесах“, 
„Функціональні олігомери 
і полімери: синтез, модифі-
кація і властивості“, „Зеле-
на хімія та екологія“. Були 
і стендові доповіді.

Позаяк конференція 
приурочена до 50-річчя 
створення кафедри тех-
нології органічних про-
дуктів, то її завідувач про-
фесор Зорян Піх під час 
відкриття зробив екскурс 
в історію кафедри, а про-
ректор з наукової роботи 
Наталя Чухрай нагороди-
ла працівників кафедри 
грамотами та дипломами 
університету.

Ірина МАРТИН

Задля запозичення досвіду
Українські та закордонні науковці скликали у Львові І Міжнародну 

науково-практичну конференцію „Водопостачання та водовідве-
дення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг“, адже в Укра-
їні ці питання потребують нагального вирішення. Відкрила конфе-
ренцію проректор з наукової роботи Політехніки професор Наталя 
Чухрай. Головою оргкомітету був представник Польської Академії 
наук професор Генрік Собчук.

Водопостачання та каналізаційні ме-
режі; водопідготовка, очистка та пе-
реробка стічних вод і обробка осаду; 
економіка у сфері стічних вод; вплив 
елементів стічних вод на довкілля. 
Ці проблеми обговорювали під час 
роботи конференції українські та 
польські колеги. Серед організаторів 
заходу — представництво Польської 
академії наук у м. Києві, Державний 
університет „Люблінська політех-
ніка“ Національний університет 
„Львівська політехніка“ та Західний 
науковий центр НАНУ та МОНУ, 
Всеукраїнська екологічна ліга.

На конференції говорили про во-
допостачання та каналізаційні мере-
жі, водопідготовку, нові технології 

очищення та переробки стічних вод 
і обробки осаду, економіку у сфері 
стічних вод, вплив елементів стічних 
вод на довкілля, стан регіональних 
водопровідних мереж, моделювання 
й оптимізацію технологій і систем, 
використання ГІС для систем водо-
відведення і каналізації.

У заході взяло участь понад сто 
польських та українських науковців, 
а також представники міських кому-
нальних підприємств-водоканалів. 
Вони виявили бажання надалі роз-
вивати співпрацю між університе-
тами, науково-дослідними інститу-
тами та підприємствами двох країн, 
розробляти спільні підручники та 
посібники, зосередити інтелекту-

альні та інвестиційні зусилля задля 
стимулювання розвитку водопоста-
чання та водовідведення, зрештою, 
скористатися шансом програми „Го-
ризонт-2020“, яка передбачає отри-
мання міжнародних грантів.

— Для нас важливі і спільні нау-
кові дослідження у цій галузі, а також 
відновлення та модернізація систем 
водовідведення та каналізацій, адже 
приблизно половина українських 
каналізаційних мереж застарілі, 
а близько трьох тисяч населених 
пунктів України взагалі не мають во-
допровідних каналізаційних мереж. 
У цьому є позитивний досвід Поль-
щі, яка після вступу до ЄС отримала 
20 млрд. доларів на розвиток держави 
і з них 15 млрд. пішло на вирішення 
екологічних проблем, здебільшого 
на гармонізацію директив Євросо-
юзу, — резюмує професор кафедри 
екологічної безпеки та природоохо-
ронної діяльності ІЕПТ ім. В. Чорно-
вола В. Погребенник.

Ірина МАРТИН
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допомога населенню

Добра справа від студентів
Після невеликої перерви знову 

відновив свою роботу Центр 
безоплатної правової допомоги 
населенню, який працює при 
Інституті права і психології 
Львівської політехніки, що на 
вул. Театральній.

Створюючи Центр, ректорат уні-
верситету і керівництво інституту 
мали на меті допомогти майбутнім 
правникам, які навчаються на трьох 
кафедрах — цивільно-правових дис-
циплін, адміністративного та інфор-
маційного права й кримінального 
права і процесу, — не лише доско-
нало знати теоретичну юриспруден-
цію, а й у ході навчання отримати 
добру практичну підготовку з надан-
ня правової допомоги населенню.

— Вважаю, що форма залучення 
студентів до практичного навчан-
ня себе виправдовує і дає позитивні 
результати, — каже заступник ди-
ректора інституту професор Олек-
сій Остапенко. — Про цю роботу 
звітуємо не лише перед керівниц-
твом інституту, а й перед обласним 
управлінням юстиції. Найчастіше 
за допомогою до нас звертаються 
люди, які шукають роботу, чи яких 
приватні власники незаконно звіль-
нили з роботи. Студенти четвер-
того курсу і магістри допомагають 
у правовому полі владнати сімейні, 
спадкові справи, ті, що стосуються 
інтелектуальної власності. У Цен-
трі проходять практику лише заці-
кавлені в ній особи. При цьому, вони 
мають певну свободу, щоб, даючи 

правові консультації відвідувачам, 
могли відчувати себе господаря-
ми ситуації. З ними завжди працює 
й викладач, який спершу сам вивчає 
проблему, а тоді передає її конкрет-
ному виконавцю. Трапляється, що 
студент відразу не може дати негай-
ної відповіді, тоді відвідувач прихо-
дить ще раз.

Зараз більшість студентів чет-
вертого курсу інституту проходять 
навчальну практику саме у Центрі 
безоплатної правової допомоги 
населенню. З понеділка до четвер-
га з 15 до 17 години (окрім канікул) 
кожен охочий може отримати у них 
кваліфіковану правову консульта-
цію.

Катерина ГРЕЧИН

зав ректор Львівської політехніки 
професор Юрій Бобало. — Ми знову 
й знову відкриваємо для себе непов-
торні сліди на його духовній доро-
зі. Цей шлях Мойсеївської мудрості 
і одержимості важливий для всіх 
нас, досвідчених професорів і зовсім 
юних студентів. Усі разом подивля-
ємо його величі думки і чину. З ним 
нам легше долати перешкоди і пла-
нувати власний шлях під світлом 
його месіанських ідей.

Тепло, зворушливо і з великим 
пошануванням говорили про Ми-
трополита ректор УКУ о. Богдан 
Прах, народний депутат України 
Оксана Юринець, голова ЛОДА Олег 
Синютка, міський голова Андрій Са-
довий, Блаженніший Любомир кар-
динал Гузар.

Наукову конференцію у рамках 
симпозіуму відкрили науковці і до-
слідники з Канадського Інституту 
Східнохристиянських студій ім. Ми-
трополита Андрея Шептицького Пе-
тро Галадза та Андрій Чировський.

Цього ж дня у рамках симпозі-
уму відбувся круглий стіл „Андрей 

Шептицький: погляд церков та ре-
лігійних спільнот у світі“, в якому 
взяли участь архиєпископ і митро-
полит Львівський Ігор (Возьняк), 
архиєпископ Харківської і Полтав-
ської УАПЦ (оновленої) Ігор (Ісі-
ченко), голова духовного управління 
мусульман Україна УММА Шейх Саід 
Ісмагілов, директор Представництва 
американського об’єднання для євре-
їв України Мейлах Шейхет та інші 
духовні лідери України.

Учасники симпозіуму ознайомили-
ся з виставками Львівського музею іс-
торії релігії „На скелі віри“, Централь-
ного державного архіву зарубіжної 
україністики „Андрей Шептицький: 
постать Митрополита за документами 
ЦДАЗУ“, експозицією Національного 
музею у Львові, побували на концерті 
„Музичний дар праведному Андрею“ 
в обласній філармонії.

Наступного дня Симпозіум про-
довжив роботу у конференц-залі 
філософсько-богословського фа-
культету УКУ, а завершився Архи-
єрейською божественною літургією 
у соборі св. Юра.

— Симпозіум — один із великих 
заходів, запланованих Львівською 

метрополією для відзначення цієї 
важливої річниці, — розповідає за-
ступник декана з міжнародних зв’яз-
ків філософсько-богословського фа-
культету УКУ о. Олег Кіндій. — На 
ньому відомі шептицькознавці по-
ділилися своїми напрацюваннями, 
дослідженнями спадщини владики 
Андрея. Під час симпозіуму пра-
цювало три сесії. У роботі круглого 
столу взяли участь представники не 
лише християнських громад (УГКЦ, 
УАПЦ, УПЦ КП), а й римо-като-
лицької, вірменської, єврейської 
спільнот, Євангельських христи-
ян-баптистів, головний муфтій 
України. Ми хотіли побачити Ми-
трополита, який виходить за межі 
нашого бачення. Круглий стіл, став-
ши добрим форумом обміну різних 
релігійних спільнот, засвідчив: ми 
є разом, маємо спільні цінності, які 
можуть стати дороговказом (як за-
повідав Митрополит) до дальшого 
єднання, відновлення нашої хати, 
нашого народу на різних рівнях: 
культурному, мистецькому, еконо-
мічному, соціальному, релігійному.

Катерина ГРЕЧИН

пам’яті великого митрополита

Пізнаємо велич думки і чину 
праведного Андрея

m Закінчення. Початок на 3 с.
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досвід

Керол Дін Бейлі:  
„До кінця року маєте  
прийняти рішення“
„Я народився в родині бідного фермера. Мав один набір одягу й по-

ношене взуття. І мріяв мати колись таку гарну ферму, як сусід-
ня…“ — ніби казку, розпочав зустріч із політехніками Керол Дін Бей-
лі, екс-віце-президент легендарної американської компанії Motorola, 
успішний кризовий менеджер. У його житті були моменти, схожі на 
диво, однак насправді — все закономірно, якщо жити за правилами 
успішного американця.

— Перше, що треба зробити, — 
прий няти рішення, ким ти хочеш 
бути, що ти робитимеш у своє-
му житті. У цьому рішенні є якась 
сила — не тільки свідома, а й підсві-
дома. Не тільки подумай про це — 
але й зроби це! Якщо приймаєш рі-
шення, це стає частиною того, як ти 
мислиш, — звернувся гість зі США 
до аудиторії студентів і викладачів 
ІТРЕ, ІНЕМ, ІММТ.

Майбутній інженер, пілот, ме-
неджер ще хлопцем зрозумів, що 
хоче стати інженером з електроні-
ки. Та батько лише засміявся — „не-
має шансу“, мовляв, адже грошей 
на навчання в університеті не було. 
Але ж він чітко знав, чого хоче, тож 
зайнявся самоосвітою: почав брати 
в бібліотеці й позичати спеціалізо-
вану літературу, спілкувався з інже-
нерами, пізніше захопився літаками 

й польотами (значок на лацкані під-
жака засвідчує державне визнання 
його високих професійних навиків 
як пілота). „Треба вивчати все, що 
можете, витискати з себе макси-
мум, бути найкращим, наскільки ви 
можете“, бо насправді „кожен з вас 
унікальний“, і „ви здатні на більше, 
ніж можете собі уявити“, впевнений 
іноземний гість.

Він склав усі тести, щоб мати 
право працювати інженером і от-
римав відповідний сертифікат. Та 
в компанії Motorola, куди дуже хо-
тів, йому відмовили навіть у тес-
туванні (бо ж немає диплома). Але 
мине десять років — і він не про-
сто успішно складе тест, але після 
цього його на розмову запросить… 
президент Motorola. А за рік роботи 
на посаді інженера він уже перейде 
в дирекцію компанії.

— Будьте наполегливі. Ні не 
завжди означає ні… Неважливо, де 
ви живете, неважливо, якою є полі-
тична і економічна ситуація: не доз-
воляйте цьому змусити вас опустити 
руки. Розвивайте свій характер, щоб 
він був сильний. Це справді важли-
во, — каже успішний американець, 
зауважуючи також, що бачить вели-
кий потенціал і України, і молодих 
українців, які, вважає, найповніше 
можуть реалізувати себе саме на рід-
ній землі.

Керол Дін Бейлі в Україні не 
вперше, ще з 1990-х років ді-
литься своїм баченням цінностей 
у бізнесі, зокрема християнських. 
Біблійні „любити Бога всім своїм 
серцем“ і „любити інших, як са-
мого себе“ — складові його жит-
тєвої філософії. Про це говорив 
і з політехніками. Тобто не обме-
жився анонсованою темою „Ос-
новні правила успіху в кар’єрі ін-
женера“, а щиро ділився власним 
self-made-досвідом, бо справжній 
успіх вбачає в тому, щоб „зробити 

світ найкращим міс-
цем — саме тому, що 
ви живете в ньому“.

Зустріч у Львів-
ській політехніці 
ініціювали в дирек-
ції Інституту теле-
комунікацій, радіо-
електроніки та елек-
тронної техніки. Так 
заступник директора 
ІТРЕ, доцент Роман 
Колодій є отаманом 
Українського реєс-
трового козацтва 
(львівський осере-
док), а Керол Дін Бей-
лі в чині генерал-пол-
ковника представляє 
цю громадську орга-
нізацію у США.

Ірина ШУТКА
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конференція

Інформаційно-комунікаційні 
технології-2015
У Львівській політехніці 29 жовт-

ня — 1 листопада відбулася 
I Міжнародна науково-практична 
конференція „Нові досягнення 
в галузі інформаційно-комуніка-
ційних технологій-2015“.

У роботі конференції, яку організу-
вали і провели Львівська політехніка, 
кафедра телекомунікацій ІТРЕ за під-
тримки Львівського обласного науко-
во-технічного товариства радіоелек-
троніки, радіотехніки і зв’язку, взяло 
участь 156 осіб, серед яких — 35 пред-
ставників зарубіжних вишів, 17 науко-
во-дослідних інститутів і ВНЗ України. 
Іноземні виші представляли науковці 
Корейського університету (Республі-
ка Корея), Сілезького університету 
(Польща) та Дрезденського технічного 
університету (Німеччина).

Конференцію відкрив завідувач 
кафедри телекомунікацій ІТРЕ профе-
сор Михайло Климаш. Він підкреслив її 
важливість і актуальність, адже нині ін-
формаційно-комунікаційні технології 
інтенсивно розвиваються, впроваджу-
ються в народне господарство, ними 
широко користуються підприємства, 
організації. Учасників конференції від 
імені ректорату університету привіта-
ла проректор з наукової роботи універ-
ситету професор Наталія Чухрай. За її 
словами „телекомунікаційний ринок 
став одним із важливих, перспективних 
і швидко зростаючих ринків в Україні 
і є однією із найрозвиненіших і най-
більш інноваційно орієнтованих галу-
зей економіки. Головна мета цього сек-
тора — забезпечити інтереси кожного 
користувача через створення високо-
розвиненої інформаційно-телекому-
нікаційної інфраструктури“.

Оскільки Львів є одним з найбіль-
ших ІТ-кластерів у східній Європі, то 
організатори подбали про розширену 
технічну програму, що дало змогу до-
слідникам, інженерам та підприємцям 
обмінятися ідеями та обговорити най-
новіші рішення в галузі інформацій-
них та комунікаційних технологій.

На пленарному засіданні своїм 
досвідом поділилися відомі профе-
сори з Харківського національного 
університету радіоелектроніки, КПІ, 
Львівської політехніки, Одеської ака-
демії зв’язку. Керівник Національ-

ного контактного пункту Програми 
„Горизонт-2020“ у галузі інформацій-
но-комунікаційних технологій Іван 
Кульчицький розповів присутнім про 
перспективи Програми, співробітни-
цтво українських ВНЗ з іноземними 
вишами, докладно зупинився на пра-
вильності оформлення грантів для 
участі у Програмі.

У доповідях і дискусіях, а також 
у шести секціях, де поряд з іменитими 
вченими виступили молоді науковці 
й аспіранти, мова йшла про нові на-
прями розвитку технологій інформа-
ційно-телекомунікаційних систем та 
мереж, принципи побудови транспорт-
но-оптичних мереж та мереж мульти-
медійного зв’язку, методи підвищення 
енергоефективності сучасних мереж та 
інші важливі питання, що стосуються 
сучасного стану інформаційних та ко-
мунікаційних технологій. Учасники 
конференції зустрілися з провідни-
ми ІТ-компаніями регіону SoftServe, 
Lohika, Cisco, MТС Україна та Львів-
ського ІТ-кластера. Представники фірм 
ознайомили їх з новими перспективни-
ми технологіями в галузі інформацій-
но-комунікаційних технологій в рам-
ках їх діяльності, розповіли про вимоги 
до фахівців, яких беруть на роботу, про 
основні робочі принципи тощо.

Тези виступів опубліковано у збір-
нику тез конференції AICT’2015. Най-
кращі з них рекомендуватимуть до 
друку у міжнародних періодичних фа-
хових виданнях, що входять до пере-
ліку міжнародних науково-метричних 
баз.

— Львівська політехніка з точки 
зору інформаційно-телекомунікацій-
них технологій має відповідний рівень 
не лише в Україні, а й світі, має міжна-
родні публікації, добрі контакти з ін-
формаційними і телекомунікаційними 
фірмами, працює з науковцями Дрез-
денської політехніки, Корейського 
університету, з фірмами Самсунг, LG, 
розповідає Михайло Климаш. — Ми 
показали свій рівень і послухали інших, 
обмінялися досвідом, накреслили шляхи 
дальшої співпраці. Приємно, що в галузі 
ІТ-індустрії сусідніх країн, в основному 
працюють фахівці Львівської політехні-
ки, зокрема й нашого інституту.

Катерина ГРЕЧИН

коротко
Що доброго, що поганого: екс

перти про МОН. Розмови про 
можливу відставку чинного 
міністра освіти й науки Сергія 
Квіта спонукали „Українську 
правду“ звернутись до експер-
тів за оцінкою діяльності МОН. 
Озвучені плюси: обстоювання 
автономії вишів (зокрема фі-
нансової), спрощення проце-
дур академмобільності, приєд-
нання до програми „Горизонт 
2020“ (Єгор Стадний, CEDOS), 
скасування багатьох застарі-
лих нормативних документів, 
збереження основних соцга-
рантій у сфері освіти (Воло-
димир Бахрушин, РПР-Освіта), 
а також впровадження ЗУ „Про 
вищу освіту“, переведення 
навчальних закладів із зони 
АТО. Серед негативів Зоя Зви-
няцьківська з ГО „Батьківський 
контроль“ назвала „недолугі“ 
існуючі редакції проекту ЗУ 
„Про освіту“, погіршення стану 
справ у галузі середньої освіти. 
Оглядачі згадали й сумнозвісні 
перипетії із УЦОЯО, із конкур-
сом підручників для 4 та 7 кла-
сів, Нацагенством із забезпе-
чення якості вищої освіти.

Кафедра зовнішньоеконо
мічної та митної діяльності 
Львівської політехніки — 
в Українській асоціації 
європейських студій (УАЄС). 
Асоціація об’єднує викладачів 
і дослідників у напрямі євро-
інтеграції; членство в УАЄС 
відкриває доступ до спеціа-
лізованої інформації, сприяє 
професійному розвитку тощо. 
Недавно представники кафед-
ри ЗМД взяли участь у IX Кон-
гресі асоціації, де завідувач 
кафедри Ольга Мельник 
доповідала про економічні на-
слідки для України подій 2013 – 
2015 рр., підписання Угоди про 
Асоціацію з ЄС.

Lviv Smart City Day — 26 листо
пада. Цей всеукраїнський 
форум має відповісти, як через 
поєднання традиційних мето-
дів управління та інновацій-
них технологій зробити життя 
львів’ян комфортнішим (елек-
тронне урядування, інновацій-
на освіта, ін.). Щоб потрапити 
на захід, треба попередньо 
зареєструватись.

За матеріалами інформагенцій
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чиновник зблизька

Юрій Підлісний: „Сенс життя —  
бути на боці добра“
Юрій Підлісний — заступник голови Львівської 

обласної державної адміністрації з гуманітар-
них питань. Закінчив 37-му школу у Львові, ЛНУ ім. 
І. Франка. А ще — Міжнародну академію філософії 
в князівстві Ліхтенштейн. 2004 р. захистив там док-
торську дисертацію. Був головою Федерації україн-
ських католицьких студентських та академічних това-
риств „Обнова“, Патріаршої комісії УГКЦ у справах 
мирян. В Українському Католицькому Університеті 
очолює Інститут родини та подружнього життя.

— Чи знаєте багатьох укра-
їнців, які б нині повторили 
за Іваном Франком: „Нехай 
пропаде моє ім’я, але нехай 
росте і розвивається русь-
кий народ“?
— Є такі приклади: 3–4 �. 
Цього досить. Хоча, зро-
зуміло, критично мало для 
суспільства.

— „Хто винен?“
— Не треба ставити запитан-
ня „Хто винен?“, краще — 
„Що робити?“. Це — перспек-
тива. Хоча тих, хто винен, 
треба покарати. За злочин 
має бути покара. Зло непока-
ране — це найбільше зло.

— Чи зустрічалися Вам чи-
новники, які розробили пев-
ну  концепцію  чи  програму 
своєї діяльності?
— Звичайно. Добра поло-
вина.

— Чи  є  змога  пожвавити 
діяльність  департаменту 
культури, аби вона ставала 
все більш концептуальною?
— Почалися пожвавлен-
ня з новим лідером — 
Христиною Береговською. 
З᾿явилося дуже багато кре-
ативних ідей, які є на етапі 
втілення.

— Чи  пробували  Ви  вихо-
вувати  в  собі  відповідаль-
ність. Тобто чи усвідомлю-
вали — що потрібно?
— Так. А хто ж зробить, 
як не ти? А як не зробиш, 
то що скажеш собі, Богові, 
громаді?

— За відомою теоремою, сус-
пільство завжди поділяється 
на чотири касти: „ремісни-
ки“; „купці“; „воїни“; „філосо-
фи“. Кого більше нині — „вої-
нів“ чи „філософів“?
— „Купців“ — наразі.

— Відповідно до досліджень, 
українець щодня читає 15 хви-
лин, німець — 30,5; француз — 
45,2; поляк — понад 80 хви-
лин. Як виправити ситуацію 
в Україні з українцями?
— Більше читати треба.

— Хто має  „тиснути“  на 
людей?
— Передусім — школа. 
Я 16 років викладаю в УКУ. 
Запитував у студентів: хто 
читав Віктора Гюго „Люди-
на, що сміється“? У 1999 році 
тільки половина читала, 
а в 2005-му — 1 людина, до 
того ж бачила тільки фільм. 
Ми деградуємо. І школа де-
градує. На жаль, і загальний 
культурний рівень падає.

— Чому?
— Школа. Вчитель. Моти-
ви. Низька зарплата у шко-
лах, аби випускники вишу 
ішли працювати сюди. Тож 
нащо їм вдосконалюватися?

— Джордж Сорос каже, що 
нова Україна готова на ра-
дикальні економічні та по-
літичні реформи.
— Люди хочуть змін, але 
не готові починати зі себе.

— Чи  має  рацію  Єгор  Со-
болєв,  який  вважає,  що 

„боротьба  з  корупці-
єю  нівелюється  на  рівні 
Президента  і  Прем’єра“ 
(„День“.  —  2015.  —  18–
19 вересня)?
—  (Думає). Мені здаєть-
ся, що реформи мали б 
іти швидше. Але вони не 
йдуть!

— Що маємо  сказати  про 
творчу працю з іншими об-
ластями?
— Маємо епізодичні зв᾿яз-
ки з Луганською, Запорізь-
кою областями. На жаль, 
епізодичні. Є тури для 
дітей звідти. Деякі твор-
чі колективи виїжджають 
у зону проведення АТО.

— Що  Ви  відчували,  коли 
Україна  в  1991  році  стала 
незалежною?
— Це була незбагненна 
радість. На той час я був 
студентом, членом Сту-
дентського братства, яке 
організувало Революцію 
на граніті, і бачив на власні 
очі, як твориться історія. 
19 серпня 1991 року ми за-
копували у Винниківсько-
му лісі архів Студентського 
братства університету.

— Чому?
— Як — чому? Бо ГКЧП. 
А вже 22-го витягували. 
А 24-го просто ейфорично 
билось серце, коли слухав 
проголошення Акту про 
незалежність України.

— Яку  книжку прочитали 
останнім часом?
— „Голубий океан“ — біз-
несова книжка. Маю мрію 
мати час на читання.

— Як співпрацюєте з Кон-
гресом  української  інтелі-
генції Львівщини?
— Знаю багато людей, 
з багатьма в нормальних 
стосунках. А формалізо-
ваних стосунків немає.

— У Петра Скунця  чита-
ємо: „Той знаходить смисл 
бодай у смерті, хто його шу-
кає у житті…“. То як у Вас 
із знаходженням сенсу жит-
тя? Чи, може, — в смерті?
— Маю надію, що так, як 
каже П. Скунць. Сенс жит-
тя — це бути на боці добра. 
А як бути — сказано у Свя-
тому Письмі.

— Чи стане Вашою турбо-
тою процес книговидання — 
передусім  письменників 
Львівщини?
— Це є моєю турботою. 
Але, на жаль, дуже мало 
коштів отримуємо. І вза-
галі повинні бути серйозні 
зміни у ставленні держави 
до свого життя. Книга має 
бути доступна.

— Які  цінності  нині  най-
важливіші  для  нашого  су-
спільства — політичні, на-
ціональні і релігійні?
— Війна все змінила. Але 
зараз всі три чинники ма-
ють можливість об᾿єднати 
суспільство.

— Чотири  роки  тому  Ви 
прогнозували: „Нам потріб-
но ще багато часу, щоб пов-
ністю  перезавантажити 
країну. Років — 40“. А нині — 
скільки потрібно? Так само?
— Маю надію, що процес 
перезавантаження пройде 
швидше. А взагалі: кожно-
му потрібно змінити пере-
довсім себе.

Спілкувався  
Богдан ЗАЛІЗНЯК, 

керівник прес-центру 
наукової журналістики 

ЗНЦ НАН України  
і МОН України
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особливий гість

Zelenew — конвертуємо відходи 
в прибуток
Іван Нестеренко належить до 

своєрідних новаторів у сучас-
ному світі підприємництва. 
Його проект Zelenew — спроба 
показати людям, що вторинний 
ресурс може стати можливістю 
для створення чогось потрібно-
го і прибуткового. Про те, чим 
особливий такий вид підприєм-
ництва, а ще більше про Zelenew 
говоримо з автором ідеї.

— Що спонукнуло Вас до цього проекту?
— За освітою я дизайнер і моє покли-
кання — робити світ кращим. 
Та мені завжди було тісно в цій 
професії, тож почав досліджу-
вати технології, які допомага-
ють перетворювати відходи на 
цінність. Тим більше, що завж-
ди вважав своїм найбільшим 
хистом — вміння з непотріб-
них частин, використавши їх 
міліметр до міліметра, зроби-
ти щось нове, функціональне 
і привабливе. Починав затію 
як можливість навчитися са-
мому і дати „вудочку“ іншим. 
Мене привабило соціальне 
підприємництво як справа, 
що подобається тобі, прино-
сить користь іншим і ще дає зиск. Тож 
Zelenew — це спроба конвертувати 
відходи в прибуток і ці кошти вклада-
ти в пошук нових технологій.

— Яка головна ціль Вашого проекту?
— Доки обладнання ще не працює, 
не можу назватися виробником, але 
моя візія така: із масового ресурсу 
простою технологією, малими зу-
силлями невеликої команди робити 
корисні й потрібні речі. Найбіль-
ша особливість цього процесу — 
гнучкість. Не потрібно вкладати 
величезні кошти в обладнання для 
масового виробництва (зазвичай 
вартість однієї прес-форми 20 тис. 
дол. і більше), а на моєму верстаті 
можна буде робити будь-які речі 
навіть по одній штуці. Ще великий 
бонус — використання матеріалу, 
який мав стати сміттям. Цей підхід 
підгледів у голландського дизайне-
ра Дейва Хаккенса, який зробив свій 
дипломний проект якраз на цю тему. 
Він поставив за мету зібрати при-

мітивні аналоги найпоширеніших 
технологій для виготовлення плас-
тикових речей у гаражному форматі. 
Зробив цей проект опен-сорс, тобто 
будь-хто може взяти його ідеї, досвід 
і вдосконалювати їх.

— Чому саме пластик?
— Вважаю цей матеріал одним із 
найцінніших на планеті. Він створе-
ний як вічний матеріал, але вироби 
з нього переважно одноразові. Якщо 
розглядати цю ситуацію комплексно, 
то варто зазначити, що в побутових 

відходах він займає третину об’єму. 
Щороку в Україну ввозять 150 тис. 
тонн сировини для пет-пляшки. 
Українці використовують приблизно 
4,5 млрд. (понад сотню на особу) пля-
шок на рік. І 90 � з них потраплять 
куди завгодно, але не на переробку. 
Ще один факт, який засмучує — вар-
тість цієї сировини — 40 млн. дола-
рів. І це лише один приклад глобаль-
ного неефективного використання 
ресурсів в Україні. Можливо, саме 
тих 40 млн. хронічно не вистачає на 
створення альтернативних техноло-
гій, освіту, соціальні інновації. На 
скільки знаю, у Львові є лише одна 
лінія з переробки пластику, але це не 
співмірно з тими об’ємами, які є.

— Ви власноруч робите верстат?
— Не знайшовши необхідного об-
ладнання і зіткнувшись із девальва-
цією фінансів, зібраних на „Спільно-
кошті“, вирішив зробити обладнання 
із доступних компонентів. Довелося 
чимало вчитися на власних помил-

ках. Бо, прийшовши в інженерію зі 
середовища дизайнерів, де в робо-
ті міліметр туди-сюди ролі не грає, 
зіштовхнувся з проблемою, коли 
тривалий час працюєш над виготов-
ленням певної деталі до верстата, 
а потім з’ясовується, що забракло 
якогось мікрона, щоб вона підійшла. 
Тому зараз вже знаю — велика точ-
ність дорого коштує. І саме такі при-
крощі дещо пригальмовують запуск 
проекту. Зате тепер можу сказати, 
що зібрати таке обладнання під силу 
навіть не інженеру.

— На якому етапі зараз про-
ект?
— Сподіваюся, вже ось-ось 
запуститься. Інколи таке вра-
ження, що в мене насправді 
троє дітей: двоє синів і цей 
стартап. Дехто мене так і на-
зиває — „зелений татко“. 
Багато часу проводжу в ро-
боті. Лише на початку вида-
ється, що все легко і красиво. 
Довелося бути самому собі 
і кур’єром, і менеджером, і то-
карем — багато чого навчив-
ся. Зараз головне — відзві-
тувати за отриманий кредит 

довіри. Бо саме підтримка людей дає 
мені впевненість, що це буде потріб-
не. Тож, попри безліч складнощів, 
хочу довести апарат до робочого ста-
ну, переконатися, що він працює, як 
потрібно, і тоді можна говорити про 
подальші кроки.

— Вже знаєте, хто купуватиме Ваші 
вироби?
— Передовсім виготовлятиму функ-
ціональні предмети, які допомага-
ють оптимізувати простір в домі: ме-
блі, горщики для квітів, світильники, 
модульні полиці тощо. Маю портрет 
свого споживача і розуміння, що це 
люди, які не так потребують нового 
гарного стільця, який можна купити 
в магазині, не ті, хто женеться за еко-
номією, бо це не буде ультрадешева 
річ. Думаю, це, ймовірно, будуть 
люди, яким не байдуже середовище, 
в якому живуть, і які розуміють вза-
ємозв’язок між процесами.

Наталія ПАВЛИШИН

https://biggggidea.com/project/728/
https://biggggidea.com/project/728/
https://biggggidea.com/project/728/
https://biggggidea.com/project/728/
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наше місто

„Можливо, я мала народитися у Львові…“

Якщо десь якось у Львові Ви зустрінете симпатичну невисокого 
зросту японку, можете сміливо підійти і запитати (українською, 

звісно), як поживають її два чорні батярські коти. Або ж поговорити 
про Львів, бо Томоко Шімада — це хоч „незвичайна, але справжня 
львів’янка“, що бажає стати „найвишуканішою пані“.

Цікава історія, 
приємна мова
Томоко (або ж Тома) з Осаки. З дав-
ньої родини самураїв (розповідаю-
чи про це, вона згадує наші козацькі 
роди). Удома Томоко вивчала істо-
рію Європи, а потім як стипендіат 
Ротарі Інтернешнл приїхала в Укра-
їну (до слова, вона перший і доте-
пер єдиний стипендіат, який захо-
тів навчатися тут). У 2008 – 2009 рр. 
студіювала в Інституті історичних 
досліджень ЛНУ ім. І. Франка; її те-
матика — політична думка в Україні 
у другій половині ХІХ ст., зокрема 
внесок Михайла Драгоманова та 
Михайла Грушевського. Томоко за-
хопила й місцева історія. На І Схід-
ноазійській конференції вона навіть 
доповідала про львівських батярів, 
які, каже, символізують певну істо-
ричну епоху у місті Лева.

В Україні японка зацікавилась не 
лише нашою історією, а й сучасним 
життям, почала вивчати українську 
мову, якою їй „приємно говорити“. 
Раніше вчила російську, як розпові-
дає, кафедр для вивчення української 
в Японії нема, зарадити у цій спра-
ві можуть хіба студенти з України. 
У 2011-му Тома знову приїхала в Укра-
їну зібрати матеріал для дисертації. 
Саме тоді в Японії був землетрус — 
найпотужніший в історії країни — 
і вона зайнялась волонтерством:

— Я допомагала збирати гроші, 
які потім надіслала в Японію. Багато 
львів’ян співчувало, незнайомі люди 
на вулиці розпитували мене про си-
туацію. Тоді в „Дзизі“ відбувся бла-
годійний концерт гурту „Мертвий 
півень“, пан Маркіян Іващишин до-
поміг в організації. Також я почала 
співпрацювати з різними благодій-
ними організаціями в Україні.

Інше місце — інший ти
„Нове місце, нова мова і нова ситуа-
ція може показати іншу сторону лю-
дини“, — пише Тома у своєму блозі. 
Що ж іноземка знайшла в місті Лева?

— Тут приємно і легко жити. Мені 
подобається ця спільнота: люди орі-
єнтовані на те, щоб рости, змінюва-
ти свій характер; вони більш активні 
порівняно з японцями. Для японської 
нації характерно проявляти терпля-
чість, завжди бути чемним і ввічли-
вим; це, я б сказала, дуже тихе сус-
пільство. Там я мало говорила, а тут 
моє бажання спілкуватись просто 

вибухнуло. Тепер маю у Львові бага-
то знайомих, друзів; мені дуже цікаво 
спілкуватися з іншими людьми. Осо-
бливо зі старшими. Наприклад, коли 
я гуляю біля дому, до мене звертають-
ся знайомі бабусі, запитують „Як Ваші 
коти?“. Тут — легше дихати, і я від-
крила свій характер по-новому. Мож-
ливо, це помилка — і мені треба було 
народитися у Львові, — усміхаючись, 
говорить незвичайна львів’янка.

Томоко часто запитують про від-
мінності між українцями та японця-
ми. Вона каже:

— У Японії вже втрачено багато 
традицій, майже нема тісних між-
людських зв’язків. Всі живуть ок-
ремо. Майже нема великих сімей, 
тільки батьки й одна дитина. Япон-

ське суспільство дуже змінилось за 
останні десятиліття. Українське — 
теж змінюється під впливом Захо-
ду — США, Європи. Україна може 
цього уникнути.

Без ілюзій
У Львові є лише кілька японців, 
і немає, як, скажімо, в Києві, по-
тужного Українсько-японського 
центру, численних представництв 
японських фірм. Щоб зробити свою 
країну ближчою до львів’ян, Томо-
ко у співпраці з партнерами про-
водить різні пізнавальні заходи, 
як Японська весна у Львові, Літній 
фестиваль японської культури „Та-
набата“. Це в Західній Україні пер-
ші такі фести. Також вона викладає 
японську мову — на філології в ЛНУ 
ім. І. Франка. До речі, наступного 
року відбудеться конкурс допові-
дей японською. А ще Тома у школах, 
лікарнях проводить майстер-класи 
з японського мистецтва (оригамі, 
чайна церемонія), зустрічається зі 
студентами різних вишів. До слова, 
недавно вона взяла участь у відкри-
тій лекції в Політехніці. Дослід-
ниця-історик прагне відкрити нам 
правдиву Країну вранішнього сонця:

— Я хочу стати руйнівником сте-
реотипів, розвіяти певні неправдиві 
уявлення щодо моєї країни. Напри-
клад, всі думають, що японка — завж-
ди дуже спокійна, тиха, не висловлює 
свою думку. Але це не так. Певні ілю-
зії часто мають молоді японісти: вони 
люблять аніме, манґа, інформацію 
беруть переважно з книжок, філь-
мів — тому їхні враження про Японію 
можуть бути оманливі. А я хочу дава-
ти правдиву інформацію — показати 
реальну справжню Японію.

Інформувати українців про Япо-
нію і японців про Україну (можли-
вості навчання та співпраці, туризм 
тощо) — це одне із завдань організації 
„Україна-ЛАБ“, яку заснувала Тома. 
Вона також пише для японців репор-
тажі про актуальні події, політичну 
ситуацію в Україні, про Львів і свою 
діяльність тут. Це важливо, бо, каже, 
там про Україну дізнаються з росій-
ських чи американських джерел, а ось 
„живої інформації“ звідси — немає.

Ірина ШУТКА
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— Читайте їм казки!
— Що необхідно робити, щоб 

діти були дуже розумні?
— Читайте їм більше ка-

зок!!!“.
„Добра книга — то розмова 

з Богом… Коли читаємо, розду-
муємо, будуємо своє Я“.

„Книги читаймо, роздумуй-
мо, споглядаймо багатство до-
вкілля, впиваймося його кра-
сою — іншого способу пошуку 
істини, пізнання мудрості й ду-
ховного вдосконалення світ не 
знає…“.

Сад душі Галини Фесюк
Галина Фесюк зізналася, що почала 
складати віршики ще у чотириріч-
ному віці: „Дуже важливо, коли дітей 
виховує батько. Коли він переповів 
мені усі казки, що знав, я змушувала 
його вигадувати все нові й нові. Вони 
розвивали й дуже впливали на мій 
дитячий світ і уяву“.

Все доросле життя мріяла бути 
журналістом, однак доля поводила 
її різними шляхами. Однак жодно-
го дня не шкодувала, що навчалася 
на електромеханічному факультеті. 
Нині вона — авторка кількох книг, 

п’яти буклетів про Жовківщину, збі-
рок поезій „До Тебе, Господи, іду“, 
„Сад душі моєї“, „Із полум’я любо-
ві“, двох аудіодисків: читаної поезії 
„Сад моєї душі“ і авторських пісень 
„Я так люблю тебе, народе мій“. Як 
зізнається авторка „мої вірші, наче 
вогонь у серці, розпалюються від 
усього, що зачіпає за живе, і творять 
великий згусток енергії… мені з мої-
ми віршами комфортно, легко“.

Галина Фесюк зачитала кілька 
своїх поезій, присвячених любові, 
рідному народові, Євромайдану і на 

тему війни на сході України. 
Присутні хвилиною мовчання 
пом’янули всіх, хто загинув у тих 
буремних подіях.

— Коли довідалися про цю 
зустріч, вирішили обов’язково 
прийти, бо це дуже потрібно для 
нашого духовного розвитку, — 
сказала Катерина Золотарьова, 
староста групи АЕ-11 ІЕСК, яка 
прийшла на зустріч зі своїми од-
ногрупниками. — Зустріч нам 
сподобалася. Більше дізнаємося, 
коли прочитаємо книжку, яку по-
дарував нам пан Богдан. До душі 
припали й вірші, які читала пані 
Галина.

Галина Різничук, май-
стер-художник з Івано-Франків-
ська, приїхала на зустріч на за-

прошення своєї подруги. Зізнається, 
що ознайомилася з поезією Галини 
Фесюк у Фейсбуці:

— Я творю картини і аплікації 
соломкою, але й поезія мені дуже 
близька, пробую писати музику на 
вірші, що торкаються моєї душі. Дуже 
зворушена і вражена зустріччю з Га-
линою Фесюк. Як художник змальо-
вує красу навколишнього світу фар-
бами, так Галина змальовує довкілля 
словесно. Можна сказати, що Галина 
Фесюк — словесний художник.

Катерина ГРЕЧИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

світ художнього слова

Читання — ключ до досконалості

SS  Галина Фесюк, Володимир Захожий, 
член НСПУ  та Богдан Дячишин.

у день української писемності

Політехніки писали радіодиктант
Ініціатива написати диктант наці-
ональної єдності виникла у праців-
ників студентської бібліотеки. Вирі-
шили заохотити до цього студентів, 
розвішали оголошення. Однак сту-
денти з невідомих причин проігно-
рували захід. А ті, які в той час при-
йшли до читальної зали повчитися, 
не виявили такого бажання. Отож, 
писали диктант лише біб ліотекарі. 
Проте вони сподіваються, що своїм 
вчинком привернуть увагу студен-
тів і наступного року буде більше 
охочих до цього вельми важливого 
заходу.

Нагадаємо, що щорічний диктант 
національної єдності (до слова, цьо-
го разу п’ятнадцятий) відбувається 
на Українському радіо 9 листопада. 

Постійно збільшується аудиторія та 
географія учасників. Десятки тисяч 
диктантів надходять не лише з усіх 
областей України, а й з-за кордону: 
Німеччини, Бельгії, Великобри-
танії, Канади, Аргентини, Литви, 
Норвегії, Польщі, Швеції, Франції, 
Росії, Білорусі, Молдови, Таїланду. 
Пишуть люди різного віку і різних 
професій, поодинці і цілими колек-
тивами. А 2014-го в Київському уні-
верситеті імені Б. Грінченка вста-
новлено рекорд — „Наймасовіший 
диктант на одній локації“, який од-
ночасно і в одній аудиторії писали 
689 людей.

Як вважають організатори захо-
ду, найголовніше — не перевірка 
знань і хизування здобутою високою 

оцінкою чи отриманим подарунком, 
а солідарність з усіма, хто любить 
і шанує рідне слово, хто хоче, щоб 
українці говорили українською мо-
вою і зберегли її для нащадків.

Ірина МАРТИН
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коротко
6 листопада в парку Кронвальда 

у Ризі, неподалік від Посольства 
України в Латвії, відкрили пам’ят
ник Тарасові Шевченку. Пам’ятник 
створив в Україні скульптор Ігор 
Гречаник на кошти, які передав Кон-
грес українців Латвії від української 
громади та представників інших 
національностей, які живуть у Латвії.

Пересувна класна кімната навчально
го туру „Національне усвідомлення 
Голодомору“ вирушить у подорож 
Канадою цієї осені. Мета кампанії — 
підвищення знань про Голодомор 
в Україні 1932 – 33 рр. Автобус облаш-
товують 12 телевізорами. Зовнішній 
вигляд автобуса також несе інформа-
тивну функцію, навіть коли він буде 
припаркований, то виконуватиме 
роль білборду. Протягом першого 
року відвідуватиме школи Онтаріо, 
фестивалі та суспільні події. У наступ-
ні роки він мандруватиме країною.

У столиці США Вашингтоні 7 листо
пада відкрили меморіал жертвам 
Голодомору. На відкриття та освя-
чення пам’ятника до столиці США 
з’їхалися тисячі українців з різних 
штатів, а також американці україн-
ського походження. Участь у цере-
монії взяв Президент України Петро 
Порошенко (через відеозвернення) 
та його дружина Марина, яка була 
присутня особисто. На відкритті 
були й американські урядовці та 
представники дипломатичного кор-
пусу. Також на одній з центральних 
станцій метро Вашингтона — The 
Union Station — запрацювала ви-
ставка про Голодомор в Україні.

Бюро перепису населення США 
повідомляє, що українська мова 
є серед 350 мов, якими американці 
послуговуються для домашнього 
спілкування. Дані перепису свід-
чать, що хоча переважна більшість 
населення США говорить вдома 
англійською, також поширеними 
мовами спілкування є іспанська, ки-
тайська, французька та в’єтнамська.

Українську мову додали до пере
ліку мов, якими від 6 листопада 
звучатимуть екскурсії у турис
тичних автобусах Чехії. Ініціатива 
проекту „Україна в Європі“ нале-
жить донецькому активісту, голові 
Асоціації підтримки прогресивних 
реформ В’ячеславу Редьку. На знак 
нововведення український прапор 
розмістили на автобусах поруч із 
22 стягами інших країн.

За матеріалами інформагенцій

студентський фестиваль

„Осінь Політехніки“ 
у розпалі
Довгоочікувана і бурхлива 

„Осінь Політехніки“ минуло-
го тижня зібрала найталановиті-
ших представників університету 
на сцені. Різні жарти, різний 
рівень, але все ж достойний 
представників вищої школи.

— Студентські жарти із кожним ро-
ком зростають. Є команди, які цим 
живуть, вони хочуть займатися гу-
мором, підходять до цього серйоз-
но, а є такі, що просто виходять на 
сцену, бо треба представити свій 
інститут. Але на фоні таких якраз 
і виростають таланти, — проаналі-
зував студентський фестиваль член 
журі Юрій Коваль. — Зі студентами 
працюють редактори, їх скеровують 
у правильне русло, щоб жарти були 
на відповідному рівні. Часто гумо-
ристам треба виписатися. Лише з ча-
сом вони починають розуміти, що 
жарти — це значно вище, ніж просто 
сказати якесь лайливе слово на сцені 
чи показати непристойність.

— Якщо говорити про труднощі, 
з якими зіштовхнулася при підго-
товці фестивалю, то передовсім це 

те, що старі команди, які закінчили 
навчання, не підготували собі замі-
ну. Дехто казав — „ми самі готува-
лися, нехай і вони вчаться на власно-
му досвіді“. Тож новачкам довелося 
самотужки готуватися, вишукувати 
теми. Хоч були такі команди, які не 
змогли порозумітися з молодшими, 
а були інститути, де просто не було 
охочих виступати, — поділилася 
своїми думками організатор цього-
річної „Осені Політехніки“, очіль-
ник профбюро ІЕСК третьокурсни-
ця Анастасія Вакарчук. — А з пере-
ваг — це протилежна ситуація, коли 
команди, які „випустилися“, залиши-
ли після себе добре підготовлених 
людей. Хороша відмінність цього-
річної „Осені“ в тому, що є багато 
нових учасників, свіжий матеріал, 
охоплені нові теми.

Як і минулоріч, незважаючи на 
ситуацію в країні, вирішили прово-
дити фестиваль, бо молоді потрібні 
позитивні емоції і здоровий гумор. 
На виступи приходять цілими гру-
пами, щоб підтримувати своїх колег.

— „Осінь Політехніки“ це не 
лише для розваги. У суддівській ко-

манді є представники різ-
них гумористичних, теле-
візійних шоу, тож команди, 
які в майбутньому хочуть 
досягати нових вершин 
у КВН, мають можливість 
себе тут зарекомендувати. 
Це фестиваль, який допо-
магає зацікавленим досягти 
успіху, — додала Анастасія.

Отож, у першому пів-
фіналі лідером стала ко-
манда ІХХТ „Свої“, други-
ми — представники ІНПП 
„Зупинка — Львівська по-
літехніка“. У фінал також 
потрапила команда ІБІД 
„Бетон“. Переможці дру-
гого півфіналу: „Красота“ 
(ІГСН), „Несучі конструк-
ції“ (ІАРХ), а також „Львів-
ські+одна“ (ІКТА).

Ці команди змагати-
муться за перемогу у фіналі 
фестивалю у День студен-
та — 17 листопада.

Наталія ПАВЛИШИН
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самоврядування

Дівчина, яку слухає чоловіча команда
Понад рік третьокурсниця Інституту енергетики 

та систем керування Львівської політехніки 
Анастасія Вакарчук очолює студентське профбюро. 
Особливість роботи дівчини полягає передовсім 
у тому, що цей інститут — хлопчачий, тобто значна 
частина студентів — представники сильної ста-
ті. Тож трохи таємниць, що потрібно робити для 
досягнення взаєморозуміння в такій команді та 
якими рисами характеру повинна володіти дівчи-
на-лідер — від Анастасії Вакарчук:

Із хлопцями легше 
порозумітися
— Ставши головою про-
фбюро ІЕСК, я передов-
сім сформувала команду. 
Здебільшого це ті, з ким 
вирішувала справи в попе-
редньому складі профбю-
ро. Я була впевнена в них, 
бо спільно пропрацювали 
досить важкий рік: був Май-
дан, хлопці активно брали 
участь у Революції Гід-
ності, багато допомагали 
у Львові. Мені з хлопцями 
значно легше працювати, 
ніж з дівчатами. Вони стри-
маніші, виваженіші, чітко 
розрізняють біле і чорне. 
Завжди їм кажу, — якби не 
команда, то багато-що на-
віть би не починала робити.

Переді мною очільни-
ком профбюро теж була 
дів чина — Христина Се-
нус. Вона доручала мені 
багато справ і дала добрий 
вишкіл успішної роботи 
в команді. Тож, коли мене 
обрали, я досить швидко 
і легко увійшла в роботу.

Із багатьма зі своєї ко-
манди я дружу ще з пер-
шого курсу. Та коли по-
чали працювати, то зразу 
чітко розділили — дружба 
дружбою, але робота є ро-
бота. Зазвичай ми все об-
говорюємо, часом виникає 
суперечка, але так народ-
жується істина.

Нового набору в проф-
бюро ще не було, але 1 ве-
ресня ми презентували 
нашу організацію і вже 
є чимало охочих працюва-
ти з числа першокурсників. 

Студенти цього року справ-
ді дуже активні. Це приєм-
но, особливо, зважаючи на 
те, що дуже змінився кон-
тингент студентів. Якщо 
раніше більшість нашого 
інституту поповнювали 
представники західних об-
ластей, то цьогоріч значна 
частина першокурсників — 
це вихідці з Миколаївської, 
Херсонської, Сумської, До-
нецької, Луганської облас-
тей. Тобто це нові традиції, 
нові ідеї. Це дуже тішить, 
бо розумію, що за рік-два 
треба сформувати сильну 
команду, на яку можна буде 
залишити це все.

В нас є кілька традицій-
них заходів. Це, звичайно, 
університетські фестива-
лі „Весна Політехніки“ та 
„Осінь Політехніки“, мину-
лоріч організовували акус-
тичний вечір, маємо намір 
провести його й наприкін-
ці цього листопада. Так, як 
ІЕСК — це хлопчачий ін-
ститут, то часто організо-
вуємо футбольні турніри, 
в яких студенти із задово-
ленням беруть участь.

Питання 
самореалізації 
в Україні — 
принципове
Мені подобаються точні 
науки, факти, цифри. Тож, 
коли постало питання, куди 
йти навчатися, то я враху-
вала, на що спроможна 
і те, що потім пригодиться 
в житті. Інженер-енерге-
тик — це спеціальність, яка 
завжди актуальна і в якій 

можна себе реалізувати: 
в бізнесі, в проектантській 
сфері тощо. Вплинуло ще 
й те, що буду енергети-
ком у третьому поколінні. 
В мене дуже багато родичів 
працюють у цій галузі, тож 
маю можливість бачити, як 
вона розвивається. Енер-
гетичній сфері в Україні 
є куди рости, переймаючи 
досвід країн, які досягли 
чогось нового, і, шукаю-
чи власні шляхи розвитку 
тут. Паралельно навчаюся 
ще на заочному відділенні 
в ІНЕМ на спеціальності 
„облік і аудит“.

Щоб встигати все, ста-
раюся не відкладати робо-
ту, хіба інколи, якщо знаю, 
що маю ще трохи часу в за-
пасі. Не люблю, коли мене 
підводять, і, відповідно, не 
дозволяю собі такого. Для 
мене оптимально, коли 
весь час зайнятий, тоді 
й продуктивність на вер-
шині і бачу, що день про-
жила недаремно.

У вільний час — виси-
пляюся. Люблю фотогра-
фувати, щоправда, зараз 
більше часу витрачаю на 
навчання; гуляти тихими 
львівськими вуличками, де 
мало людей; мандрувати 
різними місцями України. 
Часто такі поїздки спон-
танні: прокидаюся зранку 
і вирішую, що хотіла б по-
їхати в те чи інше місце. 
Вважаю, що потрібно по-
стійно відкривати для себе 

щось нове, не шкодуючи 
на це ані часу, ані коштів.

У майбутньому дуже 
хочу мати власну справу 
у сфері енергетики. Влас-
не для цього мені потрібно 
знати облік і аудит. Хочу 
реалізувати себе тіль-
ки в Україні. Свого часу 
не поїхала на навчання 
в Польщу, попри те, що 
мала вже всі потрібні до-
кументи і були безкош-
товні місця для українців. 
Коли мені друзі розповіда-
ють, що їздять за різними 
програмами в Європу і не 
хочуть повернутися, то 
завжди запитую їх: а що 
заважає приїхати і зроби-
ти так чи ще краще тут? 
Як можна щось змінити, 
якщо вся молодь, за якою 
рушійний процес, виїж-
джає? Звичайно, нелегко 
зрушити цю систему, але 
якщо зараз не почати змі-
нювати це, то наші діти 
теж будуть змушені ви-
їжджати. Для мене це бо-
люча і принципова тема. 
Так, можна здобути досвід 
за кордоном, але знання 
тут, в Україні, дають дуже 
сильні, головне — мати 
бажання. Доки ми не на-
вчимося бачити і цінува-
ти те, що маємо, нічого не 
здобудемо. Завжди кажу: 
поїхати — найлегше. Тут 
є майбутнє, але треба пра-
цювати!

Наталія ПАВЛИШИН



ч. 33 [2913]
12 — 18 листопада 201514 КУЛЬТУРА

пісенні мандри

Поєднання традицій 
і сучасних технологій
Гастролюючи Україною, легендарний гурт „ВВ“ завітає і до Львова. 

Музичний візит заплановано на 14 листопада — в Event Hall „КІНО“ 
(просп. В. Чорновола, 2) о восьмій вечора зустрічайте музикантів 
і їхню нову концертну програму „ВВ Електро“ оплесками!

Музиканти розпочали тур на почат-
ку листопада з міста Херсон, а завер-
шать його концертом в Івано-Фран-
ківську 19 листопада. Загалом буде 
охоплено 11 міст. Нова програма 
народилася у ході імпровізацій на 
репетиціях, вона, за словами фронт-
мена гурту Олега Скрипки, особли-
во драйвова та експресивна: „Поєд-
нання традицій і сучасних техноло-
гій — найцікавіше, що відбувається 

в людській цивілізації. Основа нашої 
програми — пісні „ВВ“ та потужний 
електронний звук. Ми виконаємо 
улюблені хіти різних часів, з різних 
альбомів, у новому саунді“.

Ініціював цей музичний про-
ект звукопродюсер „ВВ“ Олександр 
Желтенко, відомий як DJ Amarilyo. 
Свій стиль етно-електро „Воплі Ві-
доплясова“ вже успішно презентува-
ли на літній „Країні мрій“.

палітра

Творчі експерименти 
Романа Опалинського

У галереї „Зелена канапа“ 
(вул. Вірменська, 7) з мину-

лого вівторка — нова експо-
зиція — персональна виставка 
заслуженого художника Укра-
їни Романа Опалинського. 
Митець, знаний як майстер 
філософсько-формалістичних 
рельєфних левкасів із кова-
ними елементами та золо-
ченням, постає у незвичній 
іпостасі — як олійний і аква-
рельний живописець.

Техніки, в яких пробує себе Опалин-
ський, є для нього експерименталь-
ними, але не новими — складна та 
надзвичайно живописна техніка ак-
варелі полюбилася художнику двад-
цять років тому, й він почав малювати 
в ній пейзажі та натюрморти. Тепер це 
вміння використав ще й на склі, тож 
у „Зеленій канапі“ представив 11 ве-
ликоформатних робіт, свіжих, нама-
льованих упродовж останнього року.

Митець вважає, що свій талант 
перейняв від бабусі, яка вифантазо-
вувала узори до вишивки. Цікаво, що 
дивлячись на його роботи, пильне око 
зауважить багато народних мотивів: 
дерева, схожі на символи писанки, 
дорога як виткана доріжка — така 
теж своєрідна вишивка, тільки ліні-

ями, а не нитками. Ледь не на кожній 
картині є також і трохи „золота“ — 
розсипи золотистих квадратиків, які 
додають творам світла. Крім цього, 
митець полюбляє образ кола — гру-
ди як два кружала, кругле вікно на бу-
дівлі, колеса велосипеду, намальовані 
схематично… Барви, якими творить 
свій реально-химерний світ Роман 
Опалинський, насичені та яскраві, 
серед них чільне місце належить чер-
воному кольору, синьому й зеленому.

Окрім виставки у „Зеленій кана-
пі“, в автора одночасно відкрито ще 
5 персональних виставок — у Польщі, 
Братиславі, Страсбурзі та Лондоні.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

коротко
Перша сцена сучасної драматур

гії „Драма.UA“ відкриває ІІ теа
тральний сезон „Іншості“. Його 
відкриття — це спосіб говорити про 
актуальні проблеми українсько-
го суспільства засобами театру, 
вважають організатори. Протягом 
сезону заплановані прем’єри ви-
став і сценічних читань за п’єсами 
відомих драматургів: британця 
Мартіна Макдонаха, українців 
Марії Вакули та Павла Ар’є, польки 
Малгожати Сікорської-Міщук, Морі-
са Панича та ін. Над постановками 
працюватимуть режисери з Украї-
ни та Європи.

Верховна Рада планує створити 
Український інститут книги. 
Згідно з проектом документу, 
це буде державна установа, яка 
увійде до сфери управління 
центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну 
політику у сферах культури та 
мистецтв. Він буде опікуватися 
популяризацією української 
літератури, української мови та 
української видавничої справи 
в Україні й за кордоном, а також 
популяризацією читання. Після 
прийняття законопроекту в пер-
шому читанні його винесуть на 
громадське обговорення.

Міністерство культури розробляє 
програму підтримки студентів 
навчальних закладів культури — 
майбутніх акторів, бібліотека
рів, музейників тощо. Проект 
матиме назву „Культурний ліфт“ 
і передбачатиме роботу з май-
бутніми випускниками, починаю-
чи з першого курсу: стажування 
у найкращих мистецьких колек-
тивах, у Міністерстві культури, за 
кордоном. Існуватиме й гнучка 
система державних грантів для 
молодіжних творчих організа-
цій і молодіжних професійних 
спілок.

З 5 до 15 листопада триває IV міжна
родний фестиваль „Відкриваємо 
Падеревського“. Він ознайомлює 
із творчістю одного з найвидат-
ніших піаністів та композиторів 
кін. XIX–поч. XX ст. — Ігнація Яна 
Падеревського. Фестиваль відбува-
ється вже вчетверте, цьогоріч — на 
сценах львівських Опери та філар-
монії за участю зірок класичної 
музики, фольк-мистецтва та джазу 
світового рівня.

За матеріалами інформагенцій
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спортогляд

У всьому — перші,  
або Перемоги рахують восени

Команда Львівської 
політехніки перемогла 
команду ЛНУ ім. І. Франка 
у змаганнях з міні-футболу 
„Університетські батли“. 
Команди проводили ігри 
на футбольному міні-полі 
стадіону „Арена-Львів“. 
Подолавши принципового 
суперника у п’яти іграх із 
шести, політехніки здобу-
ли впевнену перемогу.

На Універсіаді Львівщи-
ни зі спортивного туризму, 
яка проходила в с. Зіболки 
Жовківського району, ко-
манда Львівської політех-
ніки посіла перше місце. 
Змагатися приїхало понад 
100 учасників з п’яти ви-
шів Львівщини. До фіналу 
вийшли збірні Політехніки, 
ЛДУФК, ЛНУ ім. І. Франка, 
ЛНАУ та НЛТУ України.

Студенти змагалися 
з велосипедного, водно-
го та пішохідного туриз-
му, а також брали участь 
у конкурсній програмі, 
що охоплювала конкурси 
туристичної пісні та світ-
лин. Пішохідний туризм 
передбачав подолання 
ряду перешкод, зокрема 
навісну переправу, пере-
праву по рухомій колоді 
та по паралельних шнурах, 
а також траверсування схи-
лу та інші випробування. 
Тут впевнено перемогли 
студенти Львівської по-
літехніки. Другими та 
третіми у цій дисципліні 
стали ЛНУ ім. І. Франка 
та ЛНАУ. У велотуризмі, 
який проходив на спеці-
ально підготовленій дис-
танції „Тріал“, перемогли 
лісотехніки. Політехніки 
були другі, а третіми — 
представники ЛНАУ. 
Водний туризм відбу-
вався у формі короткого 
слалому на катамарані. 
Веслувальники-аграрії, 
випередивши колег із 
Львівської політехніки 

та НЛТУ України, подола-
ли дистанцію найшвидше.

У підсумку: перше міс-
це — Львівська політехні-
ка, друге — ЛНАУ, третє — 
НЛТУ України. Для лісо-
техніків такий результат 
є більш, ніж успішним — 
вони брали участь в Уні-
версіаді Львівщини зі спор-
тивного туризму вперше. 
Учасники змагань отримали 
призи та пам’ятні сувеніри.

5 листопада заверши-
лась реєстрація на участь 
у турнірі зі спортивного 
покеру, оголошена про-
фбюро ІКНІ. Відчувати 
азарт, ризикувати, граючи 
у техаський холдем — най-
популярніший вид поке-
ру, що має прості правила 
і найбільшу кількість стра-
тегій, студенти будуть 12 – 
14 листопада у ресторані 
„Пузата хата“ у VIP-залі.

Чемпіоном V міжнарод-
ного боксерського турніру, 
що відбувався в м. Дебіца 
(Польща), став студент 
Львівської політехніки 
Олександр Салій. У цьо-
горічному турнірі взяли 
участь 80 спортсменів, які 
представляли 14 спортив-
них клубів Польщі, України 
та Словаччини. Міждер-
жавний матч Польща — 
Україна (Львівська область) 
завершився перемогою 

українських спортсменів 
із загальним рахунком 2:6. 
Олександр Салій (на світли-
ні) — вихованець інструкто-
ра-методиста Львівського 
обласного відділення Комі-
тету з фізичного вихован-
ня та спорту МОН України 
Ярослава Мідика — здобув 
перше місце в одній з най-
престижніших вагових ка-
тегорій до 91 кг. Наприкін-
ці дводенного турніру куб-
ки та цінні призи від його 
організаторів отримали всі 
переможці та призери.

Представники делега-
ції Львівщини й, зокрема 
Політехніки, взяли участь 
у фестивалі-семінарі „Без 
обмежень“ у м. Вюрцбург 
(Німеччина). Такий захід 
у Німеччині — це реаліза-
ція проекту „Соціалізація 
людей з обмеженими мож-
ливостями за допомогою 
спорту“. Основною темою 
візиту було вивчення дос-
віду німецьких партнерів 
стосовно залучення людей 
з інвалідністю, зокрема 
студентів університету, до 
занять спортом. У Центрі 
спорту університету Вюр-
цбурга було презентовано 
види спорту, які активно 
використовують для спортс-
менів з порушеннями опор-
но-рухового апарату, зокре-
ма баскетбол та регбі на віз-

ках, хокей на електровізках. 
Німецькі колеги планують 
у другій половині листопа-
да теж відвідати Львівщину.

Завершились ігри Уні-
версіади Львівщини серед 
збірних команд ВНЗ із ша-
хів у першій і другій групі, 
де було 5 команд, які зма-
гались за право потрапити 
в першу групу. Традиційно 
команди змагалися у швид-
ких шахах та шахах за пра-
вилами „бліц“, які згодом 
давали загальний команд-
ний залік для ВНЗ. Перше 
місце за результатами двох 
видів у першій підгрупі по-
сіла команда Львівської по-
літехніки. Вона випередила 
багаторічного переможця 
команду ЛНУ ім. І. Франка та 
команду ЛДУФК. Це перша 
перемога Політехніки в за-
гальному заліку за останні 
25 років! За команду-пере-

можця виступали Данило 
Сорока, Дмитро Козак, 
Богдан Левантович, Наза-
рій Павлик, Ольга Павлюк, 
Ганна Трібушна та запасна 
Тамара Волошенко.

Право грати в наступ-
ному році в першій під-
групі вибороли у швид-
ких шахах команди ЛНУ-
ВМ та БТ ім. С. Ґжицького 
та НЛТУ України, а в блі-
ці — команди ЛНУВМ 
та БТ ім. С. Ґжицького 
й УАД.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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до дня діабетика

Хвороба цивілізаційних зручностей
Цукровий діабет належить до найпоширеніших недуг людства. На сьогодні 

можна стверджувати, що вона набуває рис епідемії, адже перебуває на тре-
тьому місці після серцево-судинних та онкологічних недуг. За даними ВООЗ, 
у світі 175 млн. хворих на діабет. На 2025 рік їх прогнозовано 340 млн. Якщо 
раніше на діабет II типу страждали люди старші 40 років, сьогодні він зустріча-
ється навіть у дітей. Зростає й кількість діабетиків І типу. Чим цукровий діабет 
такий підступний і до яких наслідків може призвести? Як хворому впорядкувати 
своє життя, аби вплив недуги був мінімальний? Про це розповідає лікар-ендо-
кринолог Медичного центру св. Параскеви Анна Гнатів.

— Анно Зеновіївно, що таке 
цукровий діабет?
— Діабет — дуже давнє 
захворювання, відоме ще 
до нашої ери. Сам термін 
із давньогрецької мови 
означає всепроникність 
води крізь людину, адже 
хворобі характерне часте 
і значне сечовиділення. Це 
основний симптом — лю-
дина часто ходить у туалет, 
сечі багато, хворого мучить 
спрага, сухість у роті. За цих 
ознак треба негайно звер-
татися до лікаря. Цукровий 
діабет можна виявити за 
звичайним клінічним ана-
лізом крові або сечі. Тому на 
профілактичних оглядах не 
можна ігнорувати таке об-
стеження.

— Розкажіть про типи діа
бету.
— Вони відрізняються як 
причинами, так і симпто-
мами прояву. Першому 
типу характерна абсолютна 
нестача інсуліну в організ-
мі, коли підшлункова зало-
за втрачає здатність його 
виробляти. Тому лікуван-
ня зрозуміле — дати орга-
нізму те, чого йому бракує, 
тобто треба негайно вво-
дити інсулін. Часто хворі 
через незнання бояться 
інсуліну, відтягують його 
застосування, але це лише 
поглиблює проблему. Дру-
гий тип виникає тоді, коли 
порушується обмін речо-
вин і підшлункова виділяє 
надмір інсуліну. Найчасті-
ше це притаманно людям із 
надмірною вагою.

Коли перший тип цукро-
вого діабету має характерно 

виражені ознаки — раптову 
втрату ваги, відчуття спра-
ги, часте сечовиділення, то 
другий може не проявлятися 
ніяк. І тим хвороба небез-
печна — людина не знає, що 
має підвищений цукор, а це 
може спричинити усклад-
нення — погіршення зору, 
болі в ногах, інфаркт мі-
окарда. У таких пацієнтів 
часто діабет виявляють при 
обстеженні на інші недуги.

— Кількість  діабетиків 
стрімко зростає. Що є при-
чиною цього?
— Очевидно, хвороба 
спровокована проникні-
стю цивілізації у наше жит-
тя — людина не потребує 
рухатися, адже всі вигоди 
навколо неї або вона має 
сидячу роботу. Причиною 
є і неправильне харчуван-
ня. На першому місці шкід-
ливості — фастфуди, адже 
це дуже калорійна їжа. На-
шим ворогом є солодощі, 
вироби з борошна вищого 
ґатунку, солодкі газова-
ні напої тощо. Не можна 
казати, що поїдання соло-
дощів безпосередньо ви-
кликає діабет. Але якщо це 
поїдання спричиняє намір 
ваги, то вже знак тривоги! 
Вуглеводи, що містяться 
в небезпечних для діабету 
продуктах, миттєво пере-
творюються на глюкозу, 
для засвоєння якої потріб-
ний інсулін. Що більший 
вміст глюкози в крові, то 
інтенсивніше утворення 
інсуліну. Поступово це 
призводить до розладів 
ендокринної системи, що 
спричиняє порушення вуг-

леводного, жирового та ін-
ших видів обміну, збільшу-
ється вміст глюкози в крові. 
У печінці зникають запаси 
глікогену, її функція змі-
нюється.

— Кажуть, що діабет — це 
не хвороба, а спосіб життя. 
Якщо так, то чим він такий 
небезпечний?
— Небезпечний власне 
своїми ускладненнями. 
Перший прояв усклад-
нення — це пошкоджен-
ня судин. Оскільки кожен 
орган залежний від кро-
вопостачання, то це буде 
стосуватися кожного ор-
гану. Найчутливіші — очі. 
У хворих погіршується зір, 
далі настає гіпертензія, 
адже звужуються судини. 
Діабет спричиняє 40 � 
ампутацій кінцівок, 70 � 
ниркової недостатності. 
У діабетиків у 6–10 разів 
частіше стаються інфарк-
ти та інсульти. Через ті 
ускладнення маємо високу 
смертність.

— Як поводитися тим, які 
захворіли на діабет?
— Насамперед кардиналь-
но змінити спосіб життя. 
Лікування залежить від 
того, якою мірою людина 
усвідомить свою пробле-
му, зрозуміє, що мусить 
багато що змінити. Тоді 
ця хвороба, можливо, буде 
не така небезпечна, адже 
її можливо контролювати. 
Насамперед треба багато 
рухатися, додати фізич-
ні навантаження, яких не 
може бути забагато. Цим 
можна індивідуально від-

коригувати рівень цукру. 
Є спортсмени, які саме так 
дають собі раду з діабетом. 
Також треба змінити хар-
чування, вилучити з раці-
ону заборонені продукти. 
І застосовувати відповідне 
лікування, яке призначив 
лікар. Успіх у лікуванні на 
90 � залежить від харчу-
вання і лише решта 10 � 
— це дія ліків.

Звісно, більше ризи-
кують захворіти на діа-
бет люди з генетичною 
схильністю (хоча маємо 
чимало випадків, де в роду 
не було цієї хвороби). Од-
нак навіть при генетичній 
схильності можна запо-
бігти хворобі, ведучи від-
повідний спосіб життя, 
адже хворобу спричиняє 
лише сукупність певних 
чинників. Найсприятли-
віший із них — це надмір 
ваги, що викликаний або 
переїданням і високока-
лорійними продуктами, 
або малорухомістю, або 
одним і другим. З огляду 
того, що діабет і надалі за-
лишається невиліковним 
та небезпечним різними 
ускладненнями, то раджу 
прислухатися до простих 
порад і мати бажання за-
побігти хворобі.

Розмовляла  
Ірина МАРТИН
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Кросворд
Горизонтально:
5. Успіх у бою, у війні; звитяга. 7. У Павла Тичини вони 
сонячні. 9. Посушливе плато з рисунками в Перу. 10. Учи-
тель з музою Кліо. 11. Місце виступу артистів у цирку. 
12. Територія з  плодовими деревами і кущами. 13. При-
хильник усього прекрасного, витонченого. 14. Вода в 
твердому кристалічному стані. 16. Птах, національний 
символ Нової Зеландії. 17. Столиця Латвії. 19. Казковий 
карлик, дух землі у скандинавських міфах. 21. Страва, 
яку готують на Святий вечір. 22. Держава в Африці, ко-
лишня назва якої Заїр. 23. Невеликий лісовий масив, що 
складається найчастіше з дерев одного виду. 24. Спосіб 
друку банкнот, цінних паперів. 25. Зрілість, найкращий 
вік людського життя. 27. Кров богів у давньогрецьких 
міфах. 29. Діючий вулкан на острові Сицилія. 31. Най-
більша ріка на Піренейському півострові. 33. Людина, 
що є власністю іншої. 35. Тип письма у старовинних 
грецьких, кириличних рукописах з виразними великими 
літерами, не зв’язаними одна з одною. 37. Одиниця пло-
щі землі у США та Великобританії. 39. Церковний ста-
роста. 40. Ударний музичний інструмент з визначеною 
висотою звуку. 41. Природний високотемпературний 
розплав, що утворюється в надрах Землі. 42. Оборонна 
споруда страйкарів. 43. Апарат для дихання під водою, 
винахід Ж. І. Кусто. 

Вертикально: 
1. Штрафний удар у футболі, що пробивається з відстані 
11 метрів до воріт. 2. Африканська антилопа, самці якої 
мають довгі ліроподібні роги. 3. Відомий італійський мо-
дельєр, засновник компанії, яка спеціалізується на виго-
товленні одягу та аксесуарів. 4. Нормативний документ, 
що містить вимоги до продукції, послуг, чи процесу; 
зразок, еталон. 6. Велика льодова гора, що плаває в оке-
ані. 7. Інертний одноатомний газ без кольору і запаху. 
8. Прямокутний майданчик для гри в теніс. 12. Прилад 
для вимірювання швидкості руху автомобіля. 15. Худож-
ник, оформлювач сцени. 17. Спортивна командна гра 

з овальним м’ячем. 18. Приміщення для стоянки і  ре-
монту літаків. 19. Відомий німецький поет ХІХ ст. 20. 
Пов’язка, що закриває ніс і рот людини для захисту від 
захворювання при поширенні ГРВІ. 26. Найвища поса-
дова особа Католицької церкви після папи. 28. Стебла 
виткої, повзучої або сланкої рослини. 30. Заклад гро-
мадського харчування в Італії, шинок, корчма. 32. Особа, 
яка ворожить по лініях на долонях рук. 34. Континент з 
гірським масивом Кіліманджаро. 36. Приставні сходи для 
входу в літак і виходу з нього. 38. Прилад, який служить 
для орієнтування щодо сторін світу.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
16 листопада — День працівників радіо, 
телебачення і зв’язку.
15 листопада — День працівників сіль-
ського господарства.
17 листопада — Міжнародний день сту-
дентів.

Пам’ятні дати
12.11.1929 — народився Зіновій Красівський, 
український поет і громадський діяч.
12.11.1967 — у Нью-Йорку розпочав роботу 
Перший світовий конгрес вільних українців.
13.11.1793 — помер український письмен-
ник, освітній i церковний дiяч, професор 
Києво-Могилянської академії Iгнатiй 
Максимович.
13.11.1803 — у підземній в’язниці на Солов-
ках помер останній кошовий Запорізької 
Січі Петро Калнишевський.

13.11.1889 — народився Остап Вишня, тала-
новитий український сатирик і гуморист.
13.11.1923 — помер Іван Липа, український 
письменник i громадський дiяч.
14.11.1716 — помер Ґотфрід Вільгельм 
Лейбніц, німецький учений, математик 
і філософ.
15.11.1630 — помер Йоганнес Кеплєр, ні-
мецький астроном, який відкрив три за-
кони руху планет.
15.11.1912 — народився Андрій Малишко, 
український поет.
15.11.1952 — помер Василь Кричевський, 
знаний український маляр, архітектор, 
графік.
16.11.1717 — народився Жан Лерон 
Д’Аламбер, французький філософ, мате-
матик і просвітитель, один із засновників 
диференційних рівнянь.

16.11.1878 — народився Михайло Паращук, 
український скульптор, один з  авторів 
пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.
16.11.1924 — відбулася перша в Україні ра-
діопередача з Харкова.
16.11.1952 — померла Соломiя Крушель-
ницька, всесвітньовідома українська 
оперна спiвачка.
17.11.1784 — засновано Львiвський унiвер-
ситет.
17.11.1899 — народився Григорiй Косинка, 
український письменник.
18.11.1804 — засновано Харкiвський 
унiверситет.
18.11.1874 — помер український письмен-
ник Олекса Стороженко.
18.11.1962 — помер Нільс Бор, данський 
фізик, лауреат Нобелівської премії.
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НОВИНКИ
І. П. Гнесь
Багатоквартирне 
житло: тенденції 
еволюції
Монографія.

Монографія стала ре-
зультатом вивчення 
значного матеріалу 
у  сфері проектування, 
будівництва та експлу-

атації багатоквартирного міського житла за 
кордоном, створеного в умовах ринкової еко-
номіки, які надали архітекторам та інвесторам 
значно більшої свободи і сприяли появі нових 
рішень. Містить приклади житлових об’єктів 
Берліна, Братислави, Варшави, Відня, Інсбрука, 
Праги, інших міст Європи та Америки.

Монографія буде корисна і цікава всім, хто 
цікавиться проблемами житла.

І. А. Вікович
Теорія руху тран-
спортних засобів
Підручник.

У підручнику висвітле-
но питання теорії руху 
транспортних засобів 
та функціональні ха-
рактеристики систем: 
тягово-швидкісні вла-

стивості, прохідність, стійкість руху, кінема-
тику і динаміку прямолінійного і криволіній-
ного руху, коливання та плавність ходу, осо-
бливості гальмування, паливну ощадливість 
конструкції та розрахунок підвісок, а також 
основи теорії плавання спеціальних тран-
спортних засобів, руху транспортних засобів 
на гусеничному ходу та основні аспекти теорії 
руху транспортних засобів з ємкостями, част-
ково заповненими рідиною.

Євген Крикавський
Логістика  
для економістів
Підручник. Друге 
видання, виправлене 
і доповнене.

Викладено основи те-
орії логістики та мето-
дичний інструментарій 
прийняття типових ло-

гістичних рішень у постачанні, виробництві 
та збуті, у сфері переміщення та управління 
запасами, базові положення економіки й ор-
ганізації логістики в логістичних системах та 
ланцюгах поставок.

Затвердило Міністерство освіти і  науки 
України як підручник для студентів вищих 
навчальних закладів напряму “Економіка 
і підприємництво”.

Ці видання подані на другий етап  
Конкурсу монографій, підручників  

та навчальних посібників  
Національного університету  

„Львівська політехніка“  
у 2015 році.

Легалізація заробітної 
плати — запорука 

майбутнього!
Одним із пріоритетних напрямків 
державної політики є детінізація 
заробітної плати. Своєчасна спла-
та внесків до Пенсійного фонду 
є запорукою соціальної стабіль-
ності в країні. Кожному громадя-
нину гарантується право заробля-
ти собі на життя працею та отри-
мувати за це винагороду у вигляді 
заробітної плати не нижче від 
визначеної законом. Мінімальна 
заробітна плата є державною со-
ціальною гарантією, обов’язко-
вою на всій території України для 
підприємств усіх форм власності 
і господарювання.

Встановлений розмір міні-
мальної заробітної плати на сьо-
годні — 1378 грн.

Винагорода за виконану ро-
боту є основним джерелом фор-
мування доходів працюючих 
громадян та основою при розра-
хунку розміру пенсії.

Тіньові процеси у сфері ви-
плати заробітної плати набули 
особливого поширення, питан-
ня виплати офіційної, прозорої 
заробітної плати сьогодні дуже 
актуальне.

Негативні наслідки неукла-
дання трудових відносин, ви-
плати „заробітної плати в кон-
вертах“ відчувають як самі 
роботодавці, працівники, так 
і члени територіальних громад 
та суспільство загалом. Адже 
використання найманої праці 
без оформлення трудових відно-
син призводить до позбавлення 
працівника: гарантованого роз-
міру заробітної плати; права на 
оплачувану відпустку, відпустку 
через вагітність та пологи; пра-
ва на оплату лікарняного; права 
на достроковий вихід на пенсію, 
якщо ви працюєте в шкідливих 
умовах праці; права на скороче-
ний робочий день, тиждень, якщо 
ви працюєте в шкідливих умовах 
праці; права не працювати у ви-
хідний і святковий день; права на 
допомогу по безробіттю; права 
на соціальне страхування від не-
щасних випадків на виробництві 

й професійних захворювань; пра-
ва на зарахування виробничого 
стажу; права на матеріальне за-
безпечення в порядку соціально-
го страхування в старості.

Керівництво району, управ-
ління Пенсійного фонду України 
в районі постійно звертають увагу 
на легалізацію виплати заробітної 
плати, цивілізоване оформлення 
трудових відносин між працедав-
цями та найманими працівника-
ми. Від рівня заробітної плати 
найманих працівників прямо про-
порційно залежить надходження 
податку з доходів фізичних осіб — 
основного джерела наповнення 
місцевого бюджету, відповідно 
до величини грошових потоків від 
чого залежить утримання місцевої 
інфраструктури.

Виплата заробітної плати 
нижче встановленого державою 
мінімального рівня і „у конвер-
тах“ без сплати єдиного внеску 
є грубим порушенням конститу-
ційних норм, гальмуванням соці-
ального розвитку суспільства та 
позбавляє найманих працівників 
права на забезпечене майбутнє.

Мета в нас одна — дійти до 
кожного громадянина і робото-
давця, що по-своєму забезпечить 
фінансову стабільність пенсій-
ної системи.

Вирішити проблеми легаліза-
ції заробітної плати можна лише 
спільними зусиллями, тому органи 
влади постійно спрямовують діяль-
ність на ліквідацію заборгованості 
з виплати заробітної плати. З цією 
метою проводиться ефективний 
державний нагляд та контроль за 
додержанням законодавства про 
працю, забезпечення конституцій-
ного права громадян на своєчасне 
одержання заробітної плати.

Шановні громадяни! Не дайте 
позбавити себе соціальних благ, 
забезпечте собі майбутнє, не 
сприяйте порушенням трудового 
законодавства!

Управління ПФУ  
в Залізничному районі м. Львова
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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 — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 153919

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.

Колектив кафедри електричних систем 
та мереж Інституту енергетики та сис
тем керування Національного універси
тету „Львівська політехніка“ висловлює 
щирі співчуття старшому викладачу ка
федри Олені Романівні Пастух з приво
ду тяжкої втрати — смерті

батька.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені  
документи: 
студентський квиток № 10716190, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Полянської Валерії 
Юріївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Підлужного Івана Богдановича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Пайди Олександра Михайло-
вича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Когута Арсена Євгеновича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Замкова Михайла Сергійовича;
студентський квиток № 10317007, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Чопик Марти Васи-
лівни;
студентський квиток № 0921347217, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Бондаря Вадима Ва-
димовича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Городничого Станіслава Михайловича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Ряполової Анастасії Олегівни;
студентський квиток № 10316523, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Балан Ольги Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Матвіїв Ольги Михайлівни;
студентський квиток № 09603100, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Чернецького Святос-
лава Віталійовича;
студентський квиток № 08931003, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Грабового Василя 
Богдановича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кухтяк Катерини Андріївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Шиленка Максима Вадимовича;
студентський квиток ВК № 09899841, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Михаш Наталії 
Ярославівни.

 для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
12 листопада — „Чарівна флейта“ 

(оперета). 18.00.
13 листопада — „Балет — любов моя“ 

(вечір пам’яті н. а. України Германа 
Ісупова (1935 – 2001)). 18.00.

14 листопада — „Відкриваємо 
Падеревського“  
(концертна програма). 19.00.

15 листопада — „Коппелія“ (балет). 12.00, 
„Мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.

Національний  
академічний український 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
12 листопада — „Бояриня“. 18.00.
17 листопада — „Неаполь — місто 

попелюшок“. 18.00.
18 листопада — „Симфонія сльози“. 18.00.

Камерна сцена
12, 18 листопада — „Lawka“ (прем’єра). 

18.00.
17 листопада — „Спогад про  

Саломею“. 13.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
13, 14 листопада — „Благодарний  

Еродій“. 19.00.
15 листопада — „ MaNa HatTa  

(Небесна земля)“. 19.00.
18 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
13 листопада — „Весела корчма“. 19.00.
14 листопада — „Весела корчма“. 18.00.
15 листопада — „Провінційні анекдоти“. 18.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
13, 14 листопада — „Мама Маріца — 

дружина Колумба“. 18.00.
15 листопада — „Декамерон“ 

(допрем’єрний показ). 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
12 листопада — „Попелюшка“. 11.00.
13 листопада — „Зоряний хлопчик“. 15.00.
15 листопада — „Чарівне кресало“. 12.00, 

15.00, „Одкровення Іванки“. 18.00.
17 листопада — „Русалонька“. 11.00,  

„Втеча з реальності“. 16.00.

Вартість передплати:
1 місяць — 8,88 грн.
3 місяці — 26,64 грн.
6 місяців — 53,28 грн.

12 місяців — 106,56 грн.

„АУДИТОРІЯ“ 
завжди зі мною

Пропонуємо передплатити 
освітній студентський тижневик 

„Аудиторія“ через відділення 
„Укрпошти“

ПЕРЕДПЛАТА-2016

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  
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