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Чи займаєтеся благодійництвом?
Нещодавно весь „інтернетний“ 

світ сколихнув добрий вчинок 
засновника Facebook Марка Цу-
керберга. Він пообіцяв, на честь 
новонародженої дочки, віддати 
99 % акцій своєї частки в компанії 
на благодійність. У своєму пості 
благодійник оприлюднив лист 
до новонародженої, побажав-
ши їй вирости у світі, який буде 
„кращий за наш сьогодні“. Гроші 
спрямують на розвиток люд-
ського потенціалу і створення 
рівних можливостей для дітей 
у всьому світі.

Цей вчинок викликав неабиякий 
резонанс і спонукнув багатьох 
до добрих справ, чи принаймні, 
замислитися над можливостя-
ми допомагати. Так, засновник 
„Видавництва старого Лева“ 
поетеса Мар’яна Савка на своїй 
сторінці у фейсбуці написала: 
„Дуже мене вразив прекрасний 
вчинок Марка Цукерберга. Діти 
творять дива! Ми теж придумали 
добру справу — не в таких, звіс-
но, масштабах, і все ж! З продажу 
книг на нашому родинному святі 
13 грудня ми допоможемо відре-
монтувати одну з „найубитіших“ 
бібліотек Львівщини. Якщо все 
вдасться, то ми можемо щороку 
по одній бібліотечній філії під-
рихтовувати. Я тішуся, бо з тих 
діток, котрі люблять читати, ви-
ростуть хороші небайдужі люди“.

Прикладів добрих ідей для допо-
моги, щедрості та готовності до 
пожертв, не лише матеріальних, 
а й моральних, насправді є дуже 
багато. Адже допомагати мож-
на по-різному, головне — мати 
бажання. Віднедавна у Львові 
з’явився новий цікавий проект — 
„Добра скриня“. Кожен львів’я-
нин, що перебуває у скрутному 
становищі, зможе взяти продук-
ти з цієї „доброї скрині“, а той, 
хто спроможний, зможе харчі 
у скрині залишити. У такий спосіб 
активісти громадського об’єд-
нання „Свербивус“ реалізують 
загальновідоме гасло „Візьми, 
якщо треба — дай, якщо можеш“. 
Наразі „Добра скриня“ розміщена 
тільки за адресою вул. Городоць-
ка, 357 — у магазині „ШипШина“. 
В майбутньому скрині встанов-
люватимуть і в інших місцях. Тож, 
допомогти може кожен!

Тарас Остапюк, студент заочного відділення Інституту 
енергетики та систем керування:

„Українці допомагали навіть 
у найскладніші часи“
Думаю, навіть люди, які мають незначні статки можуть до-
помагати. Допомагати можна не лише грошима. До прикла-
ду, те, що діти пишуть і малюють для наших військових — це 
свого роду теж благодійництво. Вони в такий спосіб підтри-
мують їхній дух. Українці завжди були щедрі, допомагали навіть у найсклад-
ніші часи. Думаю, зараз зросла кількість людей, які допомагають, біда нас 
усіх об’єднала. Я допомагаю переважно фінансово, бо не маю достатньо часу 
для іншої підтримки.

Ганна Семко, студентка другого курсу Інституту 
архітектури:

„Допомагаю, коли довіряю“
На жаль, сьогодні є досить багато людей, які обманюють і це 
спричиняє недовіру до тих, хто просить допомогу. Я допо-
магаю, але ніколи тим, хто просить на вулиці. Даю гроші 
тільки тоді, коли довіряю і знаю, що ті кошти підуть на по-
трібну справу. Допомагати можна по-різному. Думаю, ті, 

хто справді потребують, приймуть будь-яку підтримку: гроші, одяг, їжу…

Владислава Ярошенко, студентка другого курсу Інституту 
економіки та менеджменту:

„Допомога — це гідний вчинок“
Допомагаю! Бо й справді є люди, які не мають фінансової 
можливості врятувати своїх родичів, близьких — це дуже 
велика трагедія і біль. Допомога тим, хто цього потребує, — 
гідний вчинок. Допомагати можна і морально. Люди часто 
потребують доброго слова, підтримки, яка додасть сил чи 

спонукне до дальших дій. Я допомагаю фінансово, коли звертаються. Напри-
клад, зараз старости нашого інституту збирають кошти на допомогу нашому 
студентові, який постраждав.

Ніна Швець, студентка першого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Багатьом потрібна моральна підтримка“
Доброчинність — потрібна! Завжди допомагаю людям, які 
просять на вулиці. Але гроші — не єдиний спосіб. Можна 
допомагати морально, саме така підтримка потрібна значно 
більшій кількості людей, аніж фінансова. Також можна хо-
дити в сиротинці, побавитися з дітьми, принести невеличкі 
подарунки і їм буде приємно. Допомагаю, бо хочу, щоб людям було краще, 
можливо, так, хоч трохи полегшу їхнє життя. Планую долучитися до якоїсь 
акції, як волонтер. Серед моїх знайомих небагато тих, хто допомагає, думаю, 
багато залежить від виховання. Дехто не допомагає бідним, бо вважає, що 
якщо людина бідна, то сама спричинила таку ситуацію: не працює, не до-
кладає достатньо зусиль. Ну, а декому просто байдуже, шкода грошей, часу.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-letter-to-our-daughter/10153375081581634
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NOTA BENE!

студентські ініціативи

Молодь знає, як влаштувати свято

Студенти Львівської політехніки впродовж року 
організовують чимало цікавих акцій для під-

тримки дітей-сиріт, літніх людей. Свято Миколая 
спонукує молодь до ще більшої активності.

Так, студенти ІЕСК збира-
ють кошти для вихованців 
дитячого будинку №1. 
Щоправда, молодь планує 
відвідини дітей не лише на 
Миколая, а значно часті-
ше, бо знають, що діти по-
требують уваги постійно, 
а не лише раз на рік.

Активісти колегії та 
проф бюро студентів ІКНІ 
організували благодійний 
аукціон побачень, де кожен 
мав змогу „купити“ поба-
чення з іншою людиною. 
Частину коштів, виручених 
із аукціону, планують ви-
тратити на подарунки до 
свята Миколая для дітей-си-
ріт, а решта грошей переда-
дуть на ремонт дитячих кім-
нат у будинках для сиріт, які 
цього потребують.

Традиційно відвідують 
дітей-сиріт студенти ІТРЕ, 
але зазвичай після Різдвя-
них свят. Молодь планує 
придбати речі, яких не 
вистачає в сиротинцях, 
тож зараз активно збирає 
кошти, а також іграшки, 
канцтовари та дитячий 
одяг. Окрім цього студен-
ти домовляються з конди-
терськими фабриками про 
спонсорську допомогу — 
солодощі.

Як і щороку, колегія та 
профком студентів і аспі-
рантів Львівської політех-
ніки підготувала солодкі 
подарунки від св. Миколая 
для дітей зі студентських та 
аспірантських сімей.

Наталія ПАВЛИШИН

переймаємо досвід

Інклюзія шляхом освіти та спорту
Такою була тема обго-

ворень під час від-
відин 26–29 листопада 
делегації з Вюрцбурзь-
кого університету 
Львівської політехніки. 
Німецькі колеги прибу-
ли на запрошення полі-
техніків, котрі у жовтні 
мали змогу вивчати 
їхній досвід залучення 
людей з інвалідністю, 
зокрема студентів, до 
занять спортом.

У межах візиту відбулися 
круглі столи, відвідання 
кафедри фізичного вихо-
вання Політехніки, де гос-
ті спостерігали за змаган-
нями студентів, Ресурс-
ного центру освітніх 
інформаційних технологій 
для людей з особливими 
потребами та спортивно-
го фестивалю NOLIMITS 
для людей з порушеннями 
зору. Приємно й важливо, 
зауважив ректор Полі-

техніки Юрій Бобало, що 
співпраця з Вюрцбурзьким 
університетом, яка раніше 
зосереджувалась на освіт-
ніх та наукових проектах, 
охопила й аспект інклюзії.

Німеччина у питаннях 
інклюзії, на відміну від 
України, далеко попереду. 

Адже, як розповів пред-
ставник кафедри фізич-
ного виховання і спорту 
Вюрцбурзького універ-
ситету доктор Олаф Гуз, 
ще з 70-х років минулого 
століття у них проводять 
спортивні досліджен-
ня щодо зняття бар’єрів 

між здоровими людьми 
і людьми з особливими по-
требами, є практичні на-
працювання. Зменшення 
рівня дискримінації сто-
совно осіб, які почувають-
ся іншими, виявляється 

Закінчення на 17 с. m
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на поличку

Радійники (та інші) — 
радійте!
Недавно у Львові, у видавництві „Колір ПРО“ світ 

побачив „Українсько-англійський словник з радіо-
електроніки“. Видання, яке уклали Богдан Рицар, 
Леонід Сніцарук, Роман Мисак, містить понад 60 тис. 
термінів і терміносполук з радіоелектроніки, мікрое-
лектроніки, телевізійної галузі, радіозв’язку, оптики, 
комп’ютерних та інформаційних технологій і суміжних 
галузей. Тож словник — не лише для радійників, а зага-
лом для інженерів, викладачів, студентів і всіх, хто 
цікавиться українською фаховою термінологією.

Це видання є результатом понад 
20-річної роботи, зокрема в Техніч-
ному комітеті стандартизації науко-
во-технічної термінології Львівської 
політехніки (ТК СНТТ). При роботі 
над словником важливо врахувати 
сучасні тенденції розвитку лексики 
й термінології (тут велику роль віді-
грали міжнародні конференції Сло-
воСвіт), а також „встигнути“ за самою 
радіоелектронікою, адже ця царина 
дуже активно розвивається, зазначає 

у слові від наукового редактора Бог-
дан Рицар. Так, деякі терміни вакуум-
ної та лампової електроніки застарі-
ли, натомість ІТ-, телекомунікаційна 
галузі додали нові слова.

Словник зручний для користувача, 
адже має й комп’ютерну версію, яку 
виконали Роман Мисак і Юрій Кали-
чак. Загалом видання підтримала низ-
ка приватних осіб і структур, зокрема 
НТШ в Америці.

Ірина ШУТКА

новинки

Фахове видання англійською
В ІІМТ побачило світ перше число англомовного журналу Ukranian 

Journal of Mechanikal Engineering and Matereals Science („Український 
журнал із машинобудування і матеріалознавства“).

Видання створене для пу-
блікування результатів на-
укових досліджень та при-
кладних розробок у галузях 
машинобудування і матері-
алознавства. Воно заснова-
не насамперед задля обміну 
науковими ідеями і прак-
тичними досягненнями між 
українськими вченими, ін-
женерами, конструкторами 
та закордонними колегами. 
Як розповів відповідальний секретар 
журналу, асистент кафедри механіки 
та автоматизації машинобудування Ві-
талій Корендій, до редколегії ввійшли 
науковці Інституту інженерної меха-
ніки та транспорту, а також інститутів 
Польщі, Німеччини, Франції.

Тематичні рубрики журналу ство-
рено з урахуванням науково-практич-
ної близькості та широкого спектра 
наукових і прикладних проблем, які 
охоплюють машинобудування і мате-

ріалознавство. У першому 
числі видання — дванадцять 
статей науковців Києва, 
Дніпропетровська, Вінниці, 
Дрогобича, Львова, а також 
Інституту інженерної меха-
ніки та транспорту — Олек-
сія Ланця, Богдана Дівеєва, 
Зої Дурягіної.

Є сподівання, що, зав-
дяки широкому науко-
во-прикладному спряму-

ванню, журнал стане інформацій-
ним майданчиком для дискусійного 
обговорення нових методів, теорій, 
розробок і досліджень на стику нау-
ково-освітніх галузей. На думку го-
ловного редактора видання, директо-
ра ІІМТ Олексія Ланця, у перспективі 
„Український журнал із машинобуду-
вання і матеріалознавства“ увійде до 
наукометричної бази даних Scopus.

Ірина МАРТИН

найкращі видання

Нові, актуальні 
й апробовані
З-поміж 24 книг-номінантів, 

поданих на другий етап 
конкурсу монографій, підруч-
ників та навчальних посіб-
ників Львівської політехніки 
2015 року, перемогу здобули 
дев’ять книг у трьох номіна-
ціях. Вісім із них побачили 
світ у Видавництві Львівської 
політехніки.
Видання авторів-науковців 
„змагалися“ у  трьох номінаці-
ях на двох рівнях  — інституту, 
а згодом й університету. Комісія 
при оцінюванні книжок зважала 
на новизну, актуальність теми, 
якість виконання, річну апроба-
цію у навчальному процесі.

Отож, у номінації „Найкраща мо-
нографія“ перемогли:
І місце — Ігор Гнесь. „Багатоквар-
тирне житло: тенденції еволюції“;
ІІ місце — В. А. Осадчук, О. Є. Ан-
дрейків, Ю. В. Банахевич, А. В. Дра-
гілєв, А. О. Кичма. „Залишкова 
міцність та довговічність ділянок 
нафтогазопроводів з дефектами“;
ІІІ місце — Д. Г. Гладишев, Г. М. Гла-
дишев. „Дослідження технічного 
стану будівель, споруд та їх еле-
ментів“.

У номінації „Найкращий підруч-
ник“:
І місце — Я. С. Паранчук, В. І. Мороз. 
„Обчислювання та програмування 
в Mathcad“;
ІІ місце — Є. С. Поліщук, М. М. До-
рожовець, В. О. Яцук, В. М. Ванько, 
Т. Г. Бойко. „Метрологія та вимі-
рювальна техніка“; 
ІІІ місце — Віктор Яворський. „Не-
органічна хімія“.

У  номінації „Найкращий на-
вчальний посібник“:
І місце  — Г. Бойко, О. Качала, 
А. Моторний, О. Палінська, Л. Хар-
чук. „Мистецтво створення спо-
руд“;
ІІ місце  — П. І. Каленюк, Ю. К. Ру-
давський, Р. М. Тацій, І. Ф. Клюй-
ник, В. М. Колісник, П. П. Костробій, 
І. Я. Олексів. „Диференціальні рів-
няння“; 
ІІІ місце — О. Є. Кузьмін, О. Г. Мель-
ник. „Економічна діагностика“.

Підготувала Ірина МАРТИН
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круглий стіл

Новітні виклики та загрози 
європейській безпеці
На кафедрі політології та міжнародних відносин ІГСН 30 листопада 

відбувся круглий стіл на тему „Новітні виклики та загрози європей-
ській безпеці“, в роботі якого взяли участь науковці і студенти кафедри 
та координатор міжнародних програм Вюрцбурзького університету 
ім. Юліуса Максиміліана (Німеччина) Іммануель Пітермейер.

Ключовою проблемою круглого 
столу, який відкрила завідувач ка-
федри доцент Галина Луцишин, став 
конфлікт на сході України в кон-
тексті європейської безпеки. Декан 
базової вищої освіти ІГСН доцент 
Микола Бучин, який говорив про 
цей військовий конфлікт, його осо-
бливості, проблеми та перспективи 
врегулювання, фактично одразу ж 
„зачепив“ усіх присутніх за живе: 
кожен хотів висловити свою думку 
з цього приводу, адже ця проблема 
стосується кожного присутнього, 
безпосередньо чи опосередковано. 
Нині нікого не може залишити бай-
дужим бажання Путіна перекроїти 
карту Європи, повернути собі па-
нування над країнами колишнього 
Союзу, його спроби трансформува-
ти наявну полярність світу і міжна-
родну систему.

На круглому столі виступили та-
кож Галина Луцишин, Тетяна Бесса-
раб і Роман Пасічний, які говорили 
про проблему подолання соціаль-
но-політичного поділу українсько-
го суспільства в нинішніх умовах, 
конфлікт на сході України в контек-
сті глобальної безпеки та зростання 
у цій ситуації ролі релігії. Із заці-
кавленістю присутні слухали виступ 
Іммануеля Пітермейера, адже хотіли 
з перших уст почути, як ставиться єв-
ропейська спільнота до української 
проблеми, котра легко може стати 
загрозою безпеки й самій Європі. 
Зрештою, доки світ дозволятиме Росії 
експерименти над колишніми країна-
ми Союзу? Саме тому запитання, які 
ставили студенти і викладачі допові-
дачам, більше скеровувалися до гостя.

Відповідаючи на запитання, Ім-
мануель Пітермейер відзначив, що 

Путін нині з усіх сил намагається 
створити в Сирії свою військову 
базу. Європа ж не боїться його, бо за 
нею стоять потужні Сполучені Шта-
ти Америки, та й санкції від Європи 
Росія отримала здебільшого через 
тиск на неї США, адже Німеччина 
у цій війні втрачає не менше, ніж Ро-
сія. Крім цього, стару Європу більше 
влаштовувало б, щоб Україна й нада-
лі залишалась буферною зоною між 
нею і Росією…

— Ми запросили на кафедру Ім-
мануеля Пітермейера, бо нині актив-
но співпрацюємо з Вюрцбурзьким 
університетом ім. Юліуса Максимілі-
ана за програмою Європейського Со-
юзу „Еразмус +“, — говорить Галина 
Луцишин. — Окрім зустрічі за круг-
лим столом наш гість також прочи-
тав лекцію студентам спеціальності 
„Міжнародні відносини“, в якій мова 
йшла про проблеми сучасних між-
народних конфліктів, особливості 
їх врегулювання в сучасних умовах 
і про роль мас-медіа у цих процесах.

Катерина ГРЕЧИН

знай наших!

Львівські політехніки добре почуваються 
на судових дебатах

У Львівському національному 
університеті ім. І. Франка 28 — 

29 листопада відбулися XIV Всеу-
країнські судові дебати з цивільно-
го права та процесу ім. С. Дністрян-
ського, які пройшли під егідою 
Львівського осередку Ліги студен-
тів Асоціації правників України та 
МГО „Об’єднання студентів-прав-
ників“. У них взяли участь команди 
з 18 юридичних закладів України.

У судових дебатах взяло участь 18 ко-
манд з різних вишів України, в яких 
студенти вивчають правознавство. 
У першому турі лише шести командам 
пощастило потрапити у фінал. У дру-
гому турі на команди чекали вже нові 
випробування. Врешті-решт, за рі-
шенням суддівської колегії, перемо-

гу здобули студенти Даніель Парсаі 
і Олена Силкіна („Bona Sens“). Друге 
місце заслужено посіли третьокур-
сниці кафедри цивільного права та 
процесу Інституту права і психології 
Львівської політехніки Віра Кушнір 

і Анастасія Ткачук („Довіра“). На тре-
тьому місці — Дмитро Коноваленко 
і Марина Мазур („Захисники“). В но-
мінації „Найкращий оратор“ пере-
могла Вікторія Гарлінська.

Катерина ГРЕЧИН
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мій фах

„Проект“ — мабуть, одне з найуживаніших слів у сучасному світі. А реалізувати успішний 
проект — це, може, певною мірою й мистецтво, але більшою — наука, якої навчають 

і у Львівській політехніці, на кафедрі технологій управління (ІПДО). Фах проектного менеджера 
нині в топ-десятці найзатребуваніших у світі

Реальні проекти для реальних 
об’єктів

У кожній сфері 
діяльності
П е р ш и м и  п р о е к -
тними менеджерами 
(далі PM-и, від Project 
Manager) традиційно 
вважають будівничих, 
адже їм треба було по-
дбати про відповідні 
ресурси, організувати 
роботу і т. ін. Але нині 
проектне управління 
стосується чи не кож-
ної сфери людської 
діяльності: соціаль-
ної, інформаційної, 
економічної, фінансової тощо. Як 
наукова галузь проектний менедж-
мент сформувався у ХХ ст. в США. 
Якщо американська та європейська 
філософії управління — більш прак-
тичні, акцентують на стандартних 
підходах до проектів, то східна, зо-
крема японська, — орієнтована на 
інновації.

В Україні основними центрами 
підготовки PM-ів є Київ, Харків, 
Одеса, Миколаїв, Херсон і Львів. 
Тут спеціальність „Управління 
проектами“ (а тепер, відповідно 
до нового Переліку галузей знань 
і спеціальностей, — спеціалізація) 
спершу ліцензували в Академії 
держуправління при Президенто-
ві України (регіональний інститут 
у Брюховичах), потім у Львівських 
університетах БЖД й Аграрному. 
З 2009-го програму магістерської 
підготовки PM-ів започаткували 
в Політехніці.

Успіхи студентів — 
найкраща реклама
— Нині позиції Львівської політех-
ніки серед місцевих вишів найміц-
ніші та визнані в Україні. Багато 
в чому завдяки нашим студентам: 
представники вже першого випус-

ку були призерами ІІ етапу Всеу-
країнської олімпіади з управління 
проектами (Андрій Поздєєв, Уляна 
Кіт, Марія Льода), переможцями 
Всеукраїнського конкурсу науко-
вих робіт з проектного менеджмен-
ту (тепер вже випускниця Галина 
Янівська). Студенти за підтримки 
викладачів беруть участь у конфе-
ренціях, конкурсах проектів (серед 
переможців Галина Янівська, На-
талія Павлишин). Успіхи студентів 
на всеукраїнському рівні є найкра-
щою рекламою нашої спеціальності: 
якщо перші два роки набір був дещо 
нижчий від ліцензійного обсягу 
підготовки фахівців, то тепер ми 
заповнили всі місця і на стаціонар, 
і на заочну форму, започатковану 
минулого року. Географія вступни-
ків широка: крім випускників львів-
ських вишів, є студенти з таких міст, 
як Київ, Дніпропетровськ, Ужгород, 
Івано-Франківськ. Все це засвідчує, 
що спеціальність „Управління про-
ектами“ користується популярністю 
на ринку освітніх послуг України, — 
каже завідувач кафедри ТУ професор 
Роман Фещур (на світлині).

Політехніка орієнтована на 
підготовку PM-ів насамперед для 
виробництва, бізнесу: йдеться про 
проекти розвитку підприємств, 

запровадження інно-
вацій у різних сфе-
рах їх діяльності. Це 
„реальні проекти для 
реальних об’єктів“, 
відповідні до потреб 
бізнесу та соціуму, 
стосуються, напри-
клад, проблем запо-
чаткування підпри-
ємницької діяльності, 
енергозбереження, 
соціальної адаптації 
молоді, вимушених 
переселенців. Вкінці 
грудня політехніки 
п р е з е н т у в а т и м у т ь 

свої напрацювання на Ярмарку 
проектів у Львівській міськраді. 
Політехніка входить до Україн-
ської асоціації управління про-
ектами (національне відділення 
Міжнародної асоціації IPMA), яку 
очолює професор Сергій Бушуєв із 
КНУБА. У планах кафедри УТ — за-
початкувати програми подвійних 
дипломів із польськими партне-
рами.

Інструментарій 
успішності
Студентка ІПДО Марта Караман ви-
рішила доповнити свою першу, еко-
номічну, освіту і вже ось-ось матиме 
диплом PM-a. Вона каже:

— Важливий кожен предмет, 
адже управлінець має бути всебіч-
но розвинений: організований, 
комунікабельний і вміти працюва-
ти з людьми, фінансами, в різних 
умовах. Мені сподобалось, що під 
час навчання наші викладачі вико-
ристовували різні способи подачі 
матеріалу: і рольові ігри, і цікаві 
проекти, і штучні конфліктні си-
туації, в яких ти міг виявити свої 
можливості та приховані таланти. 
Корисною для мене була поїздка на 
олімпіаду до Києва, на конкурс про-
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онлайн-проект

Profrights.org знає 
як захистити твої права

Недавно в Україні стартував проект Profrights.org, що має на меті 
привернути увагу до порушення прав студентів і викладачів 

у вищих навчальних закладах України. Він мав би забезпечити моніто-
ринг правопорушень у вишах, виявляти серед них найбільш поширені, 
інформувати учасників освітнього процесу, як захистити свої права.

Profrights.org запустив аналітичний 
центр CEDOS. Центр позиціонує 
цей соціальний онлайн-проект як 
інструмент захисту прав викладачів 
і студентів. Це — база даних з інфор-
мацією про порушення прав у вищій 
школі. Ініціатори проекту вважають 
його актуальним з кількох причин: 
викладачі та студенти не знають сво-
їх прав і відповідно не завжди ро-
зуміють, коли ці права порушено; 
є учасники освітнього процесу, яких 
неякісна освіта й корупція у цій галу-
зі влаштовують; викладачі та студен-
ти не повідомляють про порушення 
у вишах, бо бояться звільнення чи 
відрахування, або ж не знають, куди 
звертатись.

На сайті проекту є розділи „За-
реєстровані порушення“, „Як за-
хистити свої права“ (наприклад, 

„Порядок прийому на роботу нау-
ково-педагогічних працівників“, 
„Захист прав у суді“) та ін. Та най-
головніше — кнопка „Повідомити 
про порушення“: викладач чи сту-
дент може звертатися до Profrights.
org, щоб з’ясувати, чи є проблемна 
ситуація, що трапилась у його виші, 
порушенням прав. Як обіцяють іні-
ціатори проекту, зацікавлена особа 
отримає не тільки відповіді на запи-
тання, але й поради, як краще зміни-
ти проблемну ситуацію у правовому 
полі, роз’яснення заплутаних зако-
нодавчих норм, інформацію про 
проблеми в українських вишах (ін-
фографіку, статистичні дані тощо). 
Процедура звернення анонімна, 
швидка і проста.

Підготувала Ірина ШУТКА

ектів у Чернівці та на 
практику в Ряшів.

На управління 
проектами вступають 
не лише економісти, 
а й технарі, ІТівці, 
гуманітарії, нерід-
ко юристи. Зазвичай 
вони професійно са-
мореалізовані, однак 
потребують додатко-
вих менеджерських 
знань. Такі вмотиво-
вані студенти спо-
нукають викладача завжди „бути 
в тонусі“.

— Ми даємо студентам управ-
лінські інструменти, а від них отри-
муємо інформацію про застосуван-
ня цих методів на практиці, у різних 
галузях діяльності. Можемо похва-
литись успішними випускниками, 
які використовують здобуті знання 
і навички: це Ірина Маковецька, Ро-
ман Дунаєвський, Олександр Шен-
гера, Роман Польовий, менеджер 
проектів у Львівському ІТ-кластері, 

Іван Коржов із ЛМР, 
Олена Мамрега й Іри-
на Бедикайло з Рівно-
го та Ольга Шатирко 
з Івано-Франківська, 
залучені до міжна-
родних проектів, — 
розповідає старший 
викладач кафедри ТУ 
Тетяна Лебідь (на світ-
лині).

Проект вважають 
успішним, якщо його 
цілі досягнуті, а за-

мовник задоволений. Для цього, за 
словами Романа Фещура, потрібно 
опанувати принаймні 5 складових: 
крім базису — менеджерських знань, 
фінансову складову, вміння оптимі-
зувати ризики, знання відповідного 
ПЗ (пакет Project Management, його 
аналоги) та нормативно-правового 
поля, міжнародного й національно-
го, в якому здійснюють кожну про-
ектну діяльність.

Ірина ШУТКА

коротко
Скільки років нашій альма-матер? 

Дату заснування Львівської полі-
техніки обговорили під час кон-
ференції „Історія технічної освіти 
в Галичині в ХІХ — початку ХХ 
століття“. Зокрема пропонували 
вважати початком історії Політех-
ніки як навчального закладу не 
1844 рік, а 1816, коли 7 березня було 
видано указ імператора Франца 
Йосифа І про заснування у Львові 
Реальної школи (школи з елемен-
тами технічної освіти, а у 1844-му 
вже засновано виш). Вагомим 
аргументом став відповідний 
Рапорт придворної навчальної 
комісії, який з архіву Відня вдало-
ся отримати з ініціативи ректора 
Політехніки Юрія Бобала.

Бюджетна „несподіванка для всієї 
наукової спільноти“. Так назвав 
заступник очільника МОН Максим 
Стріха проект ЗУ „Про Державний 
бюджет України на 2016 рік“, розмі-
щений на веб-сайті Мінфіну Укра-
їни. Положення статті 30 проекту 
зокрема передбачає реорганізацію 
національних галузевих академій 
наук шляхом їх приєднання до 
НАН України, передачу до 1 січня 
2016 року всіх організацій, установ 
на фінансування через МОН як го-
ловного розпорядника бюджетних 
коштів. У МОН і в НАН наголошують, 
що ці пропозиції суперечать при-
йнятому недавно ЗУ „Про наукову 
і науково-технічну діяльність“ 
і матимуть негативні наслідки для 
української науки.

На конкурс! До 15 лютого 2016-го 
триває прийом проектів на конкурс 
інноваційних стартап-проектів 
студентів-ІТівців „ІТ-Еврика! Украї-
на-2015“. А до 30 квітня 2016 року — 
на конкурс інноваційних проектів 
Hackathon Bridge 2.1. Передбачено 
три напрями (бізнес, суспільство, 
культура) і фінансову підтримку 
найкращих ідей.

„Відчуй себе студентом“. Цикл зу-
стрічей під такою назвою розпочав 
Інтелектуальний навчально-нау-
ковий центр професійно-кар’єрної 
орієнтації Політехніки в рамках 
проекту Університет Інтелекту 
„Біля Ратуші“. Недавно школярі 
школи „Політехнік-Еколенд“ по-
бували на екскурсії у Політехніці, 
а представники Центру відвідали 
школу.

За матеріалами інформагенцій,  
прес-служби Львівської політехніки
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кафедра

Землевпорядники — лікарі землі
Кафедра кадастру територій 

Інституту геодезії, очіль-
ником якої є професор Лев 
Перович, порівняно моло-
да (створена у 2002 році). Її 
завдання — готувати фахівців 
вищої кваліфікації з проблем 
землеустрою, кадастру і оцін-
ки нерухомості.

Кадастр, як нова проблематика, 
утворилася в Україні порівняно не-
давно, адже земля, яка завжди була 
у державній власності, зараз пе-
редбачає наявність приватної, ко-
мунальної та державної. Львівська 
політехніка, яка пильно слідкує за 
потребами ринку, ще у 1997 році ви-
пустила перших фахівців з кадастру.

— З нашої ініціативи МОН 
дозволило відкрити спеціальність 
„Оцінка нерухомості“, тож студенти 
вивчають не лише земельні ресурси, 
а й те, що є на землі і під землею, — 
розповідає професор Лев Перо-
вич. — Створювати кафедру було 
непросто, адже в Україні не було 
фахівців, які могли б готувати такі 
кадри. Допоміг щасливий випадок: 
до Львова приїхали учасники між-
народного українсько-канадського 
проекту за програмою ТАСІS, в яко-
му Політехніка теж брала участь.

Нині на кафедрі найбільше дба-
ють про якісну підготовку фахівців, 
про наукове і технічне забезпечення 
методичного кадастру, готують свої 
науково-педагогічні кадри, відкрили 
аспірантуру, докторантуру з наукової 
спеціальності „Кадастр та моніторинг 
землі“ (наразі тільки два виші готують 
таких фахівців: Львівська політехніка 
і Київський національний універси-
тет будівництва і архітектури).

— Працюємо над вдосконален-
ням системи реєстрації нерухомо-
сті й оцінки земель, — продовжує 
професор. — Зараз оцінка земель на 
законодавчому рівні має дві форми: 
нормативно-грошову (оподатку-
вання, передача майна в спадщину, 
встановлення земельного податку) 
і ринкову (купівля-продаж). Пра-
цюємо над модернізацією і удоско-
наленням оцінки земель нормативно 
(не для продажу), бо зараз, на жаль, 
нормативну оцінку модернізують 
для підняття земельного податку 
і наповнення нею бюджету. Має бути 

створений земельний банк, який кре-
дитував би виробника сільськогоспо-
дарської продукції під 4 – 5 відсотків 
і не менше ніж на 15 років, тоді меш-
канці села могли б брати дешеві кре-
дити цільового призначення.

На глибоке переконання завідува-
ча кафедри, фахівець-землевпоряд-
ник має бути лікарем землі, контро-
лювати черговість сівозмін тощо. До 
цього готують своїх вихованців, бо 
все давно вийшло з-під контролю.

— Леве Миколайовичу, чи виконуєте 
замовлення для міста, області?
— Щоб здешевити людям видачу 
витягів з реєстру державних актів на 
власність землі, для області робили ін-
вентаризацію земель населених пунк-
тів Стрийського району. Розробляємо 
й проекти розмежування і привати-
зації земель, адже згідно з існуючим 
законодавством органи місцевого са-
моврядування можуть розпоряджати-
ся лише землями в населеному пункті. 
Землі, що поза ним (пасовища, ліси, 
орні землі тощо) раніше належали 
місцевим державним адміністраціям, 
а нині — органу земельних ресурсів. 
Ми розробляли проекти, в яких пе-
редбачали передачу землі з держав-
ної форми у власність місцевої тери-
торіальної громади. Вони пройшли 
відповідні експертизи, але через змі-
ну політичної ситуації так і не набу-
ли чинності. Наступна проблема — 
консолідація земель, тобто об’єднання 
всіх роздрібнених паїв і створення на 
їхній основі крупних товарних сіль-

ськогосподарських підприємств, де 
господарями були б власники цих 
земель. Для Львова наші співро-
бітники брали участь в експертизі 
технічного проекту зі створення 
містобудівного кадастру, адже без 
обліку і знання того, що є на тери-
торії, ми не можемо планувати її 
розвиток.

— Як долучаєте до такої роботи 
студентів?
— Робимо це на п’ятому курсі: тоді 
магістри вже мають добру вироб-
ничу практику, виступають з допо-
відями на СНТК, перемагають на 
всеукраїнських конкурсах зі спеці-
альності. Правда, є дві проблеми: 
кращі студенти не хочуть залиша-
тися в аспірантурі і колись чоловіча 

кафедра поступово стає жіночою.

— Із зарубіжними партнерами спів
працюєте?
— Співпрацюємо з Королівською 
технічною школою Швеції, де наші 
аспіранти проходили підготовку, 
але, на жаль, згодом не всі поверну-
лися додому, з Латвійським природ-
ничим університетом. Діє система 
обміну студентами із Вроцлавським 
природничим університетом.

— Що нового плануєте на майбутнє?
— Є проект наказу МОН про укруп-
нення спеціальностей. Над цим пра-
цюємо, хоча навчання має бути кон-
сервативне і не може змінюватися 
щороку, бо це розпорошує напрацю-
вання. Плануємо на базі нашої ка-
федри створити Регіональний центр 
з підготовки та підвищення кваліфі-
кації оцінювачів нерухомості (зокре-
ма й земельних ділянок), готувати 
сертифікованих інженерів з геодезії 
і землевпорядкування. Про це домо-
вилися з Фондом держмайна України 
і Держгеокадастром України, адже 
наразі наш фахівець після отримання 
диплома не може виступати суб’єктом 
оціночної діяльності, бо не має відпо-
відного документа. Тому хочемо, щоб 
випускники одночасно отримували 
диплом і відповідний сертифікат. Пла-
нуємо готувати докторів наук, тісніше 
співпрацювати з усіма міжнародними 
університетами, які займаються проб-
лемами кадастру.

Катерина ГРЕЧИН
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видатні математики

Провісники наукових ідей
Цей рік, особливо в його осінньо-зимовій порі, багатий на ювілеї діячів науки, 

зокрема видатних математиків, наукові здобутки яких є, по-перше, неод-
мінною складовою освіти студента-політехніка завдяки їх практично-науковій 
значущості, а з другого боку — цінні як методи пізнання істини, тобто як науко-
вий елемент культури людства. Провісники наукових ідей — конкретні люди, 
що дивляться на світ так само, як ми з вами, але завдяки природному таланту 
бачать причини подій і процесів, пояснюють нам чому вони відбуваються і про-
гнозують їх дальший хід.

Джордж Буль або Бул, 
а  т а к о ж  Б у у л  ( B o o l ) 
(2.XI.1815–8.XII.1864) — 
математик, основополож-
ник математичної логіки, 
англієць, народився в Ір-
ландії, в сім’ї ремісни-
ка-шевця. Як і Ваєрштрас, 
Буль не мав спеціальної 
математичної освіти, 
проте досяг у цій науці ве-
ликих успіхів і його теорія 
придалася саме в наш час 
тотальної комп’ютериза-
ції в усіх сферах життя. 
Постулатом є тверджен-
ня про те, що справжня 
освіта — це самоосвіта, 
безперервне і вперте са-
мовдосконалення, форма 
якого зовсім проста: шу-
кай і знайдеш. Джордж 
Буль самостійно опану-
вав латину, математику, 
філософію, опублікував 
декілька праць. У місті 
Корку він викладав мате-
матику у коледжі Короле-
ви, опублікував декілька 
творів про Ісаака Ньюто-
на, праці з математичного 
аналізу та твір про зако-

ни мислення. Зав-
дяки цим працям 
його було обрано 
членом філософ-
ського товариства 
К е м б р і д ж с ь к о г о 
університету, а за 
праці  з  аналізу 
його обрали про-
фесором математи-
ки у м. Корку. Буль 
з а й м а в с я  т а к о ж 
теорією ймовір-
ностей. Найбільш 
відомі його праці 
з  м а т е м а т и ч н о ї 
логіки,  зокрема 
твір „Дослідження 

законів думки“ (1854).
Студенти-політехніки, 

для яких математична ло-
гіка є обов’язкова складова 
освіти, знають, що пер-
винним у цій логіці є по-
няття висловлення, таке 
розповідне речення, для 
якого справедливе лише 
одне з тверджень: речення 
істинне або речення хиб-
не. Висловлення звуться 
логічними змінними.

Арістотель був пер-
ший, хто став позначати 
логічні змінні буквами, 
будувати з букв логіч-

ні конструкції. Коли 
Джордж Буль побачив ці 
побудови в Арістотеля, 
йому спала на думку мож-
ливість побудови своєрід-
ної алгебри висловлень. Таку 
алгебру Буль створив.

Як майже кожній но-
вій теорії, в якій можливі 
нечіткості, алгебрі Буля 
довелося пройти через 
нерозуміння, а то і через 
явні насміхання. Тепер, як 
кажуть, „усе в ажурі“, ал-
гебра Буля працює навіть 
у техніці — при розробці 
та аналізі релейно-кон-
тактних схем. На кшталт 
як у Буля розроблено нові 
бульові кільця, бульові ал-
гебри.

Розповімо дещо про 
приватне життя сім’ї Буля. 
Його дружина Мері похо-
дила з культурної сім’ї — 
батько її був ректором 
коледжу, а дядько, батьків 
брат, Джордж Еверест — 
знаний інженер і географ, 
який перший розпочав 
вивчення гір Гімалаїв, 
найвища вершина цих гір 
є піком планети Земля. Це 
знаменита гора Джомо-
лунгма, яку ще називають 
Еверестом.

Джордж та Мері Буль 
мали п’ятьох доньок. Че-
рез кілька місяців після 
народження останньої 
донечки, яку звали Етель 
Ліліан, Джордж помер. 
Мері з малими дітьми 
переїхала до Лондона, 
викладала математику. 
Вона і раніше допомага-
ла чоловікові — перепи-
сувала рукописи, корегу-
вала його праці. Її мрією 
було дати дітям добру 

освіту, але через мате-
ріальну скруту її наміри 
залишались нездійснені. 
У Лінкольні, де народив-
ся Джордж Буль, і в Кор-
ку, де він працював, вста-
новлено меморіальні 
таблиці на честь ученого 
і його заслуг перед нау-
кою. — Проте його дочки 
не змогли тут вчитися. 
Однак мужність матері 
та правильне виховання 
зробили свою справу.

Найменша донька 
Буля стала письменни-
цею Етель Ліліан Войніч, 
авторкою відомого на 
весь світ роману „Овід“ 
про молодих людей — 
борців за свободу. Етель 
Ліліан весною 1887 р. ви-
їхала до Росії, де пробула 
два роки. В Петербурзі 
вона потрапила у рево-
люційне середовище. 

У 1892 р. дівчина одружи-
лася з польським револю-
ціонером М. Войнічем. 
У 1895 р. Етель Ліліан 
Войніч здійснила небез-
печну поїздку до Львова. 
Тут вона заприятелювала 
з прогресивними україн-
ськими письменниками 
та громадськими діячами, 
зокрема, з І. Франком та 
М. Павликом.

Леонід НОВІКОВ, 
доцент кафедри вищої 

математики

Далі буде. Поч. у ч. 36SS  Меморіальна таблиця  
на честь ученого в м. Корку
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знай наших!

Тримати себе у лінгвістичній формі
Прикладний лінгвіст Марта Василів щороку, починаючи з другого 

курсу, бере участь у Міжнародному конкурсі знавців української 
мови ім. Петра Яцика. Цього разу, перемігши в першому етапі, дівчи-
на взяла участь в обласному конкурсі. Премога на університетському 
рівні — друга у житті студентки.

Конкурс став традицією
Усе почалося доволі банально і про-
сто: на другому курсі, під час ви-
вчення ділової української мови, 
викладач Оксана Микитюк запроси-
ла студентів до конкурсу ім. П. Яцика. 

Марта Василів охоче відгукнулася 
на пропозицію — і перемогла. На 
обласному етапі виборола друге 
місце.

Відтоді конкурс знавців україн-
ської мови для Марти став традицій-
ним. Щороку дівчина здобувала різні 
місця: на третьому курсі — третє, на 
четвертому — п’яте. 

Цього разу вже як студентка ма-
гістратури вона знову перемогла. 
Цей конкурс, на її думку, дає мож-
ливість тримати себе у лінгвістич-
ній формі.

— Якщо з мовою не працювати, 
вона забувається. А якщо ти — при-
зер конкурсу Петра Яцика, це неаби-
як внутрішньо мотивує, — вважає 
студентка. — По-друге, конкурс — 
це нагода дізнатися, чи ти розви-
ваєшся, а чи стоїш на тому самому 
місці.

На думку Марти, мовний конкурс 
не є складний для тих, хто цікавиться 
мовою і прагне хоч якось її удоско-
налити. Якщо говорити про перший 
етап, то його завдання спрямовані 
на самобутність мови (знати похо-
дження слів, значення фразеологіз-
мів, виявити неправильні суржикові 
конструкції). Другий етап уже дещо 
інший — там виявляють глибші фа-
хові знання.

— Марто,  а  на  яку тему  Ти  писала 
твір у цьогорічному університетсько
му конкурсі?
— Мене зацікавила цитата Дмитра 
Донцова „Світ належить до тих, які 
вміють хотіти“. Вирішила викласти 
власні роздуми про життя, місце лю-
дини у світі.

На стику наук
Коли після закінчення школи Марта 
вирішувала, куди вступати, то вага-
лася між технічними і філологічни-
ми науками.

— Як варіанти розглядала 
комп’ютерні науки, українську фі-
лологію. Але врешті зрозуміла, що 
у прикладній лінгвістиці все це по-
єднано. На сьогодні вважаю свій 
вибір вдалим. Зрештою, такої спе-
ціальності більше нема у жодному 
навчальному закладі Львова,— роз-
думує дівчина.

— У чому полягає Твоя професія?
— Нас вчать перекладу з викорис-
танням технічних засобів. Тому 
для лінгвіста важливі і технічні 
знання, і філологічні. Наприклад, 
без них не обійтися, щоб укласти 
словник.

— Бачиш себе перекладачем?
— Очевидно. Хоча ще з такою впев-
неністю не можу це стверджувати. 
Випускники нашої спеціальності 
вдаються або до перекладу, або до 
технічного спрямування спеціаль-
ності. Я поки що почуваюся добре 
і там, і там. Скажімо, на сьогодні зна-

йшла собі підробіток у студії інозем-
них мов.

— Якою  мірою  знання  української 
мови важливі, щоб бути добрим при
кладним лінгвістом?
— Дуже важливі. Багато хто помил-
ково вважає, що перекладачеві го-
ловне — добре знати іноземну. Без-
перечно, це так. Але знання інозем-
ної дають розуміння змісту. А щоб 
правильно передати його, потрібні 
знання мови, на яку перекладаєш. 
У нашому випадку — це українська 
мова. Зміст перекладу треба пояс-
нити правильними граматичними 
конструкціями, правильними сло-
вами — щоб не спотворити його. 
Тому, на мою думку, на нашій спе-
ціальності замало годин україн-
ської мови (по семестру на другому 
курсі бакалаврату і першого магі-
стратури).

— У молодіжному середовищі модно 
розмовляти суржиком, сленгом…
— Це тому, що ми мало читаємо за-
галом і мало читаємо якісної літе-
ратури.

— Як Ти вдосконалюєш свою мову?
— Тепер є багато книжок про куль-
туру спілкування, правильність 
вимови тощо. На жаль, українська 
мова є зрадянізована, тому втрачає 
свою самобутність. Ось мені за пе-
ремогу в першому етапі подарували 
„Словник московсько-український“ 
В. Дубровського. Це епохальна 
книжка. Виявляється, ми віддаємо 
перевагу більшості запозичених 
слів, а не питомим українським. 
І саме їх я хотіла б впроваджувати 
у своїх перекладах. Це ті слова, яки-
ми дихає наша земля.

Намагаюся багато читати — 
Забужко, Багряного, Шевченка, 
Франка, Лесю Українку… Улюбле-
ного автора не маю, адже кожен 
із них особливий і по-особливому 
пише. Мені інколи прикро, що в нас 
один автор може бути дуже попу-
лярний, по його автограф — довгі 
черги на Форумі видавців, а багато 
інших — незаслужено витіснені 
з книжкового ринку.

Розмовляла  
Ірина МАРТИН
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ювіляр

На пошану ювіляра — Володимира Львовича Ортинського, доктора юридичних наук, 
професора, заслуженого юриста України, академіка Академії вищої школи України, 

директора Навчально-наукового інституту права і психології національного університету 
„Львівська політехніка“

Взірець невичерпної енергії
Наш ювіляр належить до тієї когорти 
відомих, але надзвичайно скромних 
особистостей, на долю яких випала 
непроста, але почесна й щаслива віч-
ність-мить: жити й працювати у час 
змін.

Організатор і правознавець укра-
їнської юридичної науки Володимир 
Львович Ортинський народився 
у Львівській області в селі Улично-
му Дрогобицького району 15 груд-
ня 1955 року у шляхетній галицькій 
сім’ї.

Родовід Ортинських був взір-
цем працелюбності і благород-
ства. Таким стремлінням відпові-
дав і перший свідомо обраний фах 
продовжувача роду Володимира 
Ортинського — педагогічна освіта 
в Дрогобицькому педінституті іме-
ні Івана Франка. А вже з 1978 року 
Володимир Львович розпочав свою 
вчительську практику; згодом непо-
міченим не залишився його органі-
заторський талант і йому довірили 
директорську посаду (1980).

1994 рік став роком закінчен-
ня навчання в Українській академії 
внутрішніх справ, а 2000 року Воло-
димир Львович здобув кваліфікацію 
спеціаліста з фінансів у національ-
ному університеті „Львівська полі-
техніка“.

У біографії мінялися роки й по-
сади, зате не зневаженим залишав-
ся попередній безцінний досвід: із 
1985 до 2010 р. тривала служба в ор-
ганах внутрішніх справ. З 1996 до 
2002 р. самовіддано працював на ке-
рівних посадах Львівського облас-
ного управління міліції. За успішну 
діяльність у справі боротьби зі зло-
чинністю 2001 р. офіцерові В. Л. Ор-
тинському надано високе звання 
генерал-майора міліції, а вже че-
рез сім років професійні здобутки 
і організаторський талант були по-
мічені і належно оцінені черговим 
присвоєнням ще вищого спеціаль-
ного звання — генерал-лейтенант 
міліції (2008 р.). Варто зазначити, 
що загальний стаж роботи ювіляра 
на керівних посадах ведеться ще від 
1980 року.

Із 2002 і до 2010 р. відкрилася 
нова сторінка біографії, яку поміти-
ло науково-педагогічне співтовари-
ство і оцінило за дбайливе і людяне 
ставлення до кожного в колективі. 
У цей час Володимир Львович зі 
знанням справи та з ентузіазмом 
успішно працював на посаді рек-
тора Львівського державного уні-
верситету внутрішніх справ. Ука-
зом Президента України №1183 від 
17 грудня 2002 року йому було на-
дано почесне звання „Заслужений 
юрист України“.

Як і попередні роки, для генерала 
В. Ортинського ще один рік — 2004-й 
є знаковий. Організаторові й люди-
ні звершень у галузі науки й освіти 
присвоєно вчене звання професора, 
а вже у травні 2005 року Володимир 
Львович захистив докторську дис-
ертацію з оперативно-розшукової 
діяльності, здобувши науковий сту-
пінь доктора юридичних наук.

Професор — автор понад 30 на-
вчальних посібників, дев’ять із яких 
мають гриф МОН України, більше 
150 наукових праць та двох десятків 
найменувань навчально-методичної 
літератури.

Під керівництвом професора 
захищено 22 кандидатських дисер-
тації, дві докторських дисертації 
з юридичних наук.

Наукова біографія професора 
В. Ортинського — приклад орга-

нічного поєднання знань, досвіду 
і творчих досягнень та високої сус-
пільно-політичної та громадян-
ської активності. За заслуги перед 
українським народом його не раз 
нагороджували почесними грамо-
тами Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України, відзнакою 
Комітету Верховної Ради України 
з питань боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією „Честь. 
Мужність. Закон“.

Володимира Ортинського оби-
рали депутатом Львівської обласної 
ради ІІІ, ІV, V демократичних скли-
кань.

Нині він директор Інституту 
права і психології, голова львівської 
обласної організації Союзу юристів 
України, яку Володимирові Львови-
чу довіряють колеги очолювати вже 
не перший рік.

Ювіляр — багатогранна особи-
стість, яка вміло гармоніює все, що 
становить буденність життя і що він 
блискуче вміє вивищувати над ним 
як пріоритетне. Йдеться про відпо-
чинок з родиною, дружбу з колегами 
і реалізацію своїх професійних мрій. 
Ідеї виникають постійно, невгамов-
но, нестримно і на користь далеко не 
йому самому, а передовсім науковій 
спільноті!

До благочинних справ п. Володи-
мира належать реставрація церков 
у селах Уличне та Ортиничі, а та-
кож — у м. Львові (церква Воздви-
ження Чесного Хреста, церква Кли-
ментія Шептицького).

Науково-педагогічний колек-
тив, студентська спільнота ІНПП 
вітає Володимира Львовича з ювіле-
єм, бажає міцного здоров’я й плід-
них та довгих років життя, сімей-
них радощів і творчих звершень 
у справі побудови авторитетного 
навчального закладу, імідж якого 
становить сутність змісту усього 
життя ювіляра.

Антоніна ТОКАРСЬКА, 
професор кафедри теорії  

та філософії права;  
Уляна ПАРПАН, доцент
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Людина високого духу
До 75-річчя Ірини Калинець

8 грудня 1868 року у Львові було засновано Товариство „Просвіта“. 
І саме в цей день ми з шанобою схиляємо голови перед пам’яттю 

видатної громадсько-політичної діячки, письменниці Ірини Кали-
нець, людини, яка належить до когорти тих, що змінили хід україн-
ської історії.

Творчість і подвижницьке життя 
Ірини Калинець — це дух невмиру-
щих ідеалів „Просвіти“, тих ціннос-
тей, які є запорукою відродження 
нашої нації та утвердження дер-
жавності.

Ірину Калинець найперше іден-
тифікують з дисидентським рухом, 
із організацією спротиву анти-
українській державній системі. Тут 
і протести проти ув’язнення В. Мо-
роза, С. Караванського, Н. Стро-
катої-Караванської, проти поруй-
нування могил січових стрільців, 
підготовка матеріалів до нелегаль-
ного журналу „Український вісник“, 
створення вже після ув’язнення 
культурологічного видання „Єв-
шан-зілля“. Вона безпосередньо 
брала участь у створенні Товариства 
Лева, Товариства української мови 
імені Т. Шевченка, Народного руху 
України, „Меморіалу“, була у пер-
ших рядах борців за відродження 
УГКЦ, з її ініціативи створено Ма-
рійське товариство.

Її творчість, на жаль, не є так 
знаною навіть у середовищі освіче-
них українців, як діяльність полі-
тична. І тільки тепер, коли старан-
нями та коштом Ігоря Калинця ми 
маємо зібрані 8 томів її творів (де-
які двотомні), можемо оцінити весь 
масштаб створеного. А масштаб цей 
справді вражаючий: поезія, прозові 
твори, твори для дітей, історичні 
розвідки, філософські роздуми на 
теми біблійних джерел, полемічні 
есе та диспути.

Поезію розпочала писати ще на-
вчаючись на слов’янському відділі фі-
лологічного факультету Львівського 
університету ім. І. Франка. На її твор-
чий талант наклалась страшна епоха 
творення „единой общности совет-
ских людей“ з потворними алгорит-
мами руйнації всього національного, 
української мови, культури, традицій, 
тому у віршах Ірини Калинець тієї 
пори відчуваємо майже фізичний біль 
авторки як реакцію на неправду.

Та серця в мене вже давно нема.
Ні роду! Ні народу! Ні обличчя!
Пече мене запльоване ім’я,
Пече мене одежа невільнича!

Але і в тих пекучих рядках ми не 
бачимо зневіри і занепадництва, що 
дало підставу Михайлові Осадчому 
сказати, „що зі всієї поетичної ди-
сидентської еліти — вірші Ірини 
Калинець найбойовитіші, наснажені 
духом утвердження життя“.

Роздуми над історією Украї-
ни-Русі прийшли у невольничий пе-
ріод творчості, про що дізнаємось 
із листа В. Стуса. „Дивна ти, Ірино, 
то скіфи, то екологія. А де вірші?“. 
Але, на щастя, маємо цілу низку вір-
шів цього періоду. Збірку „Остання 
з плакальниць“ можна характеризу-
вати як асоціативні відчуття істо-
ричних подій: „Сколотське поле“, 
„Дорошенко“, „До автора „Слова 
о полку Ігоревім““, „Сірчан“, „Ме-
летій Смотрицький“. Очевидним 
є те, що без хоча б побіжного знан-
ня історії, культури, вірші не сприй-
матимуться і залишаться важким до 
розуміння ребусом.

У цій збірці не бракує і творів 
інакшого звучання. Відкрийте 178-ту 
сторінку її знаменитої збірки „Шлюб 
із полином“, і вас зачарує образність, 
щирість і шляхетність авторки.

Історичні здобутки у вигляді на-
укових розвідок подано у 4-му томі 
„Далеке і близьке“ та у 5-му „Епоха 
гунів та її передісторія у світлі біб-
лійних джерел“. Праця історика, 
який своїм внутрішнім поглядом 
охоплює події тисячолітньої дав-
нини, загалом непроста, праця ж 
вченого, здатного розглянути і про-
аналізувати різні вікові нашаруван-
ня, перекручення та інтерпретації, 
щоб відшукати зерно істини, за-
слуговує не тільки на повагу, а й на 
пієтет. І. Калинець явила нам хист 
вдумливого науковця, скрупульоз-
ного дослідника найскладніших епох 
української історії та дотичних до 

неї світових подій. Вона взялася за 
історичні дослідження з такою ж на-
полегливістю і пристрастю, з якою 
боролась за незалежність Україн-
ської держави.

Дослідники давньоруських лі-
тописів зустрічаються з багатьма 
труднощами, насамперед тому, що 
в часи Русі літописи переписува-
ли на догоду князям, але найтяж-
чого удару цим пам’яткам завдано 
у XVIII сторіччі, коли за наказом ім-
ператриці Катерини ІІ всі літописи 
з України звезено до Санкт-Петер-
бурга, де їх відповідно „опрацьову-
вали“ члени створеної нею історич-
ної комісії.

Ірина Калинець добре розуміла, 
що означає культура Київської Русі 
для утвердження і розвитку Укра-
їнської держави, що значить цей 
могутній пласт з життя праукра-
їнських земель наших предків для 
розвитку як суспільно-політичного, 
так і мистецького українського світу. 
Дослідниця поставила перед собою 
надзавдання, бо спільна „колиска 
трьох братніх народів“ так заколиса-
ла витоки нашої історії й культури, 
що не тільки професори, але й деякі 
академіки–дослідники історії Русі 
перебувають і досі в московському 
полоні.

Не може не вражати скрупульоз-
ність, з якою п. Ірина опрацьову-
вала бібліографічний матеріал. До 
тому „Далеке і близьке“ вона подає 
152 джерела різними мовами, до 
того ж з численними посиланнями 
та коментарями. Володіючи блиску-
чим науковим стилем, прекрасною 
пам’яттю та гострим аналітичним 
розумом, висвітлює історичний ма-
теріал так цікаво, що наче сам опи-
няєшся в гущі подій.
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Ірина Калинець не переповідає 
те, що добре відомо. Вже в самій наз-
ві „Загадки хрещення України-Русі“ 
відчуваємо непростий шлях Хри-
стової церкви, який супроводжува-
ли поганські бунти, спалені церкви 
і монастирі. Христову віру на Русі 
утверджували подвижники, якими 
були Солунські брати Кирило і Ме-
фодій. „Не керували ними ні полі-
тичні амбіції, ні матеріальна вигода, 
ні навіть думка про посмертну славу. 
Були християнами, подвижниками 
у повному розумінні цього слова“.

Таким подвижником виступає 
архімандрит Феодосій, якому при-
свячено розвідку „Житіє Феодосія 
Печерського“. 

Із спілкування з Іриною Калинець 
знаємо, що постать Феодосія Печер-
ського, захисника страждущих, про-
тивника усобиць, будівничого Хри-
стової церкви була близькою її душі. 
Бо „у найважчі часи вселюблячий 
Творець завжди посилає людям своїх 
пророків і вчителів. Щоб вивести їх 
із темряви самопожирання і зневіри. 
Щоб утвердити таку просту і складну 
водночас істину, що єдина справжня 
перемога — це перемога духа“.

У цьому ж томі знаходимо і роз-
відку „Студії над Словом о пол-
ку Ігоревім“. Визначний історик 
М. Грушевський, роздумуючи над 
„Словом“, писав, що „Слово“ явля-
ється в значній мірі збором загадок, 
котрі все ще не можна рішати пев-
но і твердо“. І деякі з цих загадок 
взялася розв’язувати й І. Калинець. 
У вступі до своєї розвідки вона подає 
найголовніші з них: чи було „Слово“ 
книжним твором чи пізніше записа-
ною піснею, чи це компіляція пісень; 
що є основою „Слова“ — візантій-
ський канон чи поезія України-Русі; 
чи можна вважати, що „Слово“ — 
єдиний твір автора?

Подає своє бачення деяких роз-
гадок цієї теми на підставі аналізу 
поодиноких давньоруських слів, 
родових княжих зв’язків, тенден-
цій суспільно-політичного устрою 
різних земель Русі, так і її зв’язку 
з тогочасними державами Європи. 
Як головний висновок дослідження 
читаємо: „Слово“ є виразно давнім 
українським твором, засвідчуючи, 
що філософська та поетична думка 
Русі зростає на власному корінні, 
нуртуючи в колі загальноєвропей-
ських та візантійських творчих до-
сягнень“.

Дослідження передісторії Русі, 
історії кочових племен, які прихо-

дили на степові землі, утворювали 
свої імперії, що згодом розпада-
лись, знаходимо у творі „Епоха гу-
нів та її передісторія у світлі біблій-
них джерел“.

Видатний український історик 
Ярослав Дашкевич у передмові до 
твору так оцінює його значення: 
„Ірина Калинець запропонувала 
свій оригінальний ключ до розв’я-
зання цих проблем, застосовуючи 
не лише історичну методику, але та-
кож аналіз лінгвістичних даних, ви-
вчення історії ідеологій, досягнень 
історичної етносоціології… Цілком 
виправданим виявився вихідний мо-
мент (чи моменти): прочитання Бі-
блії як історичного джерела. Завдяки 
цьому, а також завдяки проведенню 
обґрунтованих аналогій вдалося 
реконструювати послідовний роз-
виток суспільства від його початко-
вого стану до всебічно розвиненої 
степової (на першому етапі) імперії 
європейських гунів“.

Цим твором вона збагачує мето-
дологію історичного дослідження 
і прояснює певною мірою виникнен-
ня у східній Європі релігії юдаїзму 
хазарів після розпаду імперії гунів.

Вільні студії над текстами Свя-
того Письма, над якими Ірина Ка-
линець працювала 10 літ і які вва-
жала головним досягненням своєї 
творчості, лягли в основу твору 
„Коло на обличчі безодні“ (том 6, 
книга 1) з присвятою „церкві-муче-
ниці, Українській Греко-Католиць-
кій Церкві, вірним, духовенству, 
монахам, монахиням, які загинули 
у совєцьких концтаборах за істин-
ну віру Христову, за Україну, за 
Правду“. Для праці їй доводилось 
вивчати грецьку мову, іврит та на-
віть сягнути основи із древньоєв-
рейської.

Роздумуючи про Святе Письмо 
як Універсальний Закон духовно-
го розвитку Ірина Калинець пише: 
„У жодних інших пам’ятках давнини, 
окрім Святого Письма, немає схеми 
духовного розвитку людини як по-
вернення до Бога, що її подає Святе 
Письмо, з винятковою послідовні-
стю малюючи картину, як з ласки 
Божої йде людина до усвідомлення 
всемогутності Святого Духа як уні-
версального Закону Божого, котрий 
визначає сенс існування людини 
і людства на Землі“.

Христина БУРШТИНСЬКА, 
голова Товариства „Просвіта“ 

Львівської політехніки, професор

наш календар

10 грудня — Міжнародний день прав 
людини.
12 грудня — День Сухопутних військ 
України.
13 грудня — Святого апостола Андрія 
Первозванного.
15 грудня — День працівників суду.

Пам’ятні дати
11.12.1803 — народився Гектор Берліоз, 
французький композитор і дириґент.
11.12.1873 — у Львові засновано Науко-
ве товариство ім. Т. Шевченка.
11.12.1891 — помер Олександр Потебня, 
український мовознавець.
12.12.1890 — народився полковник Ан-
дрій Мельник, Голова Проводу ОУН-м.
12.12.1900 — помер Олександр Конись-
кий, український письменник.
12.12.1902 — помер Павло Грабов-
ський, український поет і перекладач, 
засланий в Сибір, автор збірок поезій 
„З чужого поля“, „Кобза“.
12.12.1928 — народився Чингіз Айтма-
тов, відомий киргизький письменник, 
автор романів „Рябий пес біжить кра-
єм моря“, „Білий пароплав“, „Плаха“.
13.12.1603 — помер Франсуа Вієт, 
французький математик.
13.12.1877 — народився Микола Леон-
тович, український композитор, автор 
всесвітньо відомого „Щедрика“, опе-
ри „На русалчин Великдень“.
13.12.1928 — народився Євген Свер-
стюк, український поет, літературний 
критик і правозахисник, автор творів 
„Собор у  риштованні“, „Іван Котля-
ревський сміється“.
13.12.1963 — помер Василь Симонен-
ко, український поет, автор поетич-
них збірок „Земне тяжіння“, „Лебеді 
материнства“, поеми для дітей „Цар 
Плаксій та Лоскотон“.
14.12.1840 — народився Михайло Ста-
рицький, український письменник, 
театральний і культурний діяч, автор 
п’єс „Ой не ходи, Грицю…“, „Маруся 
Богуславка“.
15.12.1848 — помер український пись-
менник Євген Гребінка.
15.12.1966 — помер Волт Дісней, аме-
риканський кінорежисер, продюсер, 
який відкрив розважальний парк 
„Діс нейленд“.
16.12.1583 — у Львові помер книгодру-
кар Іван Федоров.
16.12.1770 — народився Людвиг ван 
Бетховен, німецький композитор.
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коротко
У Гарнізонному храмі святих 

апостолів Петра і Павла 
з нагоди 24-ї річниці Дня 
Збройних Сил України та 
четвертої річниці відкриття 
та освячення храму відбулася 
Божественна Літургія. Її очо-
лив митрополит Ігор (Возьняк) 
у співслужінні владики Богда-
на (Дзюраха), секретаря Сино-
ду Єпископів УГКЦ та владики 
Богдана (Манишина), єписко-
па-помічника Стрийської єпар-
хії УГКЦ, військових капеланів. 
На Личаківському цвинтарі 
пройшли поминальні заходи за 
загиблими військовослужбов-
цями в зоні АТО.

У Верховній Раді зареєстрували 
законопроект про внесення 
змін до Закону України „Про 
професійні спілки, їхні права 
та гарантії діяльності“, який 
стосується діяльності сту-
дентських профспілок. Цей 
закон передбачає, що сту-
дентські профспілки зможуть 
очолювати лише студенти, 
а тривалість і кількість каден-
цій буде обмежена. Так автори 
законопроекту хочуть уник-
нути абсурдних ситуацій, коли 
лідерами студентських проф-
спілок є особи пенсійного віку, 
які десятиріччями перебувають 
на цій посаді. Також пропону-
ють зобов’язати всі профспілки 
щорічно публікувати на своїх 
сайтах фінансову звітність.

Із 18 до 19 грудня Музей народ-
ної архітектури та побуту 
(Шевченківський гай) запро-
шує маленьких львів’ян та 
гостей міста на театралізова-
ну казкову екскурсію „Святий 
Миколай у гаю“. Святий Мико-
лай до своїх іменин облашту-
вав хатинку у Шевченківському 
гаю, де разом із янголятами 
готується до зустрічі зі своїми 
маленькими друзями. Всі чемні 
діточки, відвідавши театралі-
зовану екскурсію, зустрінуться 
зі Святим Миколаєм та отри-
мають яскраві враження та 
подарунки. Екскурсія розра-
хована на вікову категорію 
6–9 років. Обов’язкова он-лайн 
ре єстрація за посиланням  
http://ticketclub.com.ua/event/2337/.

За матеріалами інформагенцій

благодійність

Студентське братство 
готує свято Миколая
З року в рік активісти Студент-

ського братства Львівської 
політехніки та Львівщини органі-
зовують справжнє свято Миколая 
для дітей з інтернатів. Тривалий 
час допомагали вихованцям Лопа-
тинської школи-інтернату, а цьо-
горіч братчики повезуть подарун-
ки до Брюховицької спеціальної 
школи-інтернату № 104.

— Ми опікуємося дітьми з вадами роз-
витку. На жаль, суспільство їх най-
частіше оминає. Ми вже маємо досвід 
роботи, тож знаємо, що найбільше їм 
не вистачає — уваги. Адже вони жи-
вуть у своєму замкненому просторі, 
тож важливо, щоб їх відвідували, спіл-
кувалися. Діти з радістю зустрічають 
гостей, показують всі свої вміння, — 
розповів член Ради Студентського 
братства Микола Перехожук.

Як зізнався мій співрозмовник, на-
справді робота з особливими дітьми 
непроста. Найгостріше це відчувають 
наймолодші братчики: вони хвилю-
ються, розпитують, що і як робити, 
як поводитися. Кажуть: „із цими діть-
ми треба спілкуватися максимально 
щиро, відкрито, поводитися природ-
но, — і вони відгукнуться. Щоразу, 
коли приїжджаємо до них, отримуємо 
величезний заряд позитиву“.

Братство вже має постійних по-
мічників: церковні спільноти, які 
багато років підтримують і допома-
гають, Мальтійська служба допомоги 
(співпрацюють 18 років), цього року 
долучилися реконструктори з ГО 
„Чорна Галич“, які допомагають зі 
збором подарунків, а також будуть 

учасниками святкової вистави, яку 
братчики готують для дітей. Мину-
лоріч наша редакція теж запровади-
ла традицію долучатися до творення 
свята для особливих дітей. Цього разу 
знову станемо „миколайками“ для 
двох дітей.

— Листи до Миколая з дітьми пи-
сали раніше, бо враховували ситуацію 
в державі і деяку пасивність людей. 
Хоча переважно всі, до кого звертає-
мося, відгукуються, адже діти не мо-
жуть бути нам чужі, — додав Мико-
ла. — Цього року діти найбільше хо-
тіли солодощів, книжок, пластиліну, 
іграшок, дещо з одягу. Хоч діти є діти, 
дехто просить щось із техніки. Але 
ми завжди наголошуємо, що не варто 
цього дарувати, бо передовсім техні-
ка потребує догляду, а також, якщо 
одній дитині з класу таке подарують, 

то решта просто буде 
заздрити і це усклад-
нить стосунки.

Студентське брат-
ство займається з 
дітьми не лише раз 
на рік, а відвідує їх 
також і перед Вели-
коднем — малюють 
писанки, згодом бав-
ляться гаївки. Їздять 
також і в інші сиро-
тинці у Львові.

Наталія  
ПАВЛИШИН

http://ticketclub.com.ua/event/2337/
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цікава особистість

Ірина Камшій: „Якщо хочеш навчитися — 
знайдеш можливість“
Краса — в деталях! Таким принципом у своїй роботі послуговується 

дизайнер, асистент кафедри дизайну та основ архітектури Інститу-
ту архітектури Ірина Камшій. Переважна більшість студентів цю тен-
дітну, завжди усміхнену дівчину знають через співпрацю з Колегією 
та профкомом студентів і аспірантів нашого університету. Та, окрім 
організації різних заходів, постійної комунікації зі студентами, Ірина 
вже багато років займається інтер’єрами житлових, офісних примі-
щень, ресторанів.

— Особливо мені цікаво працюва-
ти над проектами помешкань. Спер-
шу спілкуюся із замовниками, щоб 
зрозуміти їхню психологію, впо-
добання. Це досить копітка і важка 
робота, але в результаті отримую 
потужну сатисфакцію — замовники 
стають моїми друзями. Серед стилів 
інтер’єрного дизайну мені найбіль-
ше подобається контемп, сучасний 
мінімалізм, — розпочала розмову 
Ірина. — Для мене важлива краса 
в деталях: дуже люблю декорувати, 
деталізувати. Навіть найпростіші 
помешкання, найпростіші меблі 
можна ідеально доповнювати ціка-
вим текстилем, декором, але чимось 
цікавим, а не тим, що можна купити 
в будь-якому магазині. Власноруч 
роблю світильники, декорую вази, 
карнизи, малюю картини. Взагалі 
пробую робити різні речі для того, 
щоб вдосконалювати свій інтер’єр. 
Особливо ретельно вибираю штори, 
різні килимки, навіть баночки у ван-
ній обираю до стилю.

Основною проблемою замовни-
ків, на думку дівчини, є те, що біль-
шість базує свої вподобання на по-
страдянському періоді.

— Людям чомусь важко зрозу-
міти, що насправді в житловому 
дизайні в Європі використовують 
простоту, чистоту в інтер’єрі, на-
туральні матеріали. А в нас хочуть 
із розмахом, бароковими балясами, 
величезними кованими столами із 
позолотою, хоч насправді, малень-
кий дерев’яний столик теж може 
гарно виглядати. На українському 
ринку є достатньо якісних матеріа-
лів для інтер’єру, але треба пофан-
тазувати, коли компонуєш цікавий 
інтер’єр, не використовуючи доро-
гущу матерію чи шпалери, — наго-
лосила дизайнер. — Досить часто 
доводиться замовників відмовляти 
від різних дивних задумів. Більшість 

все-ж прислухаються, але буває різ-
не… Найдивніше, що робила — ви-
кладала мозаїку з битої керамічної 
плитки на стіну 4 на 5 м із зображен-
ням еротичної сцени.

Свою спеціальність Ірина Кам-
шій обрала свідомо, оскільки жила 
в творчій атмосфері — її батьки 
і брати за освітою архітектори-диза-
йнери, мама теж навчалася у Львів-
ській політехніці. Розпочати ранню 
дизайнерську діяльність спонукнуло 
те, що дівчина досить скоро почала 
жити окремо від батьків і утриму-
вати себе самотужки. Тож, щоб на-
вчатися на платній формі навчання, 
проживати в гуртожитку, довелося 
серйозно вникати в роботу.

— Мій брат, який живе в Казах-
стані, знайшов для мене мій перший 
проект. Пригадую, тоді мені, друго-
курсниці, було досить страшно бра-
тися за таку роботу. Але виконала 
цей проект, і з цього почалася диза-
йнерська діяльність. Спершу працю-
вала в простіших програмах, згодом 
перейшла на професійні, серйозні. 
Тепер навіть маю декілька студен-
тів, яким даю уроки з програмуван-
ня в 3D max. У роботі орієнтуюся на 
світові фірми, які займаються візу-
алізацією. Сьогодні це дуже гарна 
можливість для дизайнерів, адже 
можна отримати фотореалістичну 
картину, і замовник одразу поба-
чить, як виглядатиме помешкання 
після ремонту.

Моя співрозмовниця переконана, 
що Політехніка дає абсолютно всі 
можливості, щоб розвиватися творчо. 
Тут існує чимало конкурсів, до яких 
можна долучатися. Якщо студент ак-
тивний і вміє скористатися тими мож-
ливостями, то вони стають добрим по-
штовхом до професійного розвитку.

— Якщо хочеш знати — знайдеш 
можливість. На дизайні нас вчать по-
чатків, а вже самотужки вирішуєш, 

чим хочеш займатися і в якому на-
прямі розвиватися. Впродовж трьох 
років самостійно вивчала всі необ-
хідні програми, продовжую навчан-
ня й досі, бо це постійний процес. 
Зараз ера цифрового дизайну, тому 
важливо володіти різними комп’ю-
терними технологіями. Постійно 
над цим працюю, дізнаюся про но-
винки. Для себе зрозуміла: якщо хочу 
добитися добрих результатів, мушу 
шукати способи, — додала Ірина.

Свою лепту в розвиток та успіш-
ність Ірини Камшій внесла Колегія 
та профком студентів і аспірантів. 
Як зазначила дівчина, завдяки ді-
яльності у сфері студентського са-
моврядування навчилася правильно 
розподіляти свій час.

Вільний час Ірина витрачає на 
велоспорт, яким займається профе-
сійно, насолоджується арт-музикою.

— У нас зараз досить потужно 
розвивається дизайн. Є на кого рів-
нятися. Наші випускники активно 
реалізовують себе в цій сфері, що-
правда, в Києві. Однозначно пере-
конана, що в Україні є можливості 
і потреба розвивати дизайн, підня-
ти його на вищий рівень. Крім цього, 
треба розвивати в людей розуміння 
естетичної краси, що теж матиме чи-
малий вплив на дизайн, — наголоси-
ла дизайнер Ірина Камшій.

Наталія ПАВЛИШИН
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творчі мандри

Акварельні дерева Ігоря 
Юрченка експонували в Тирані

Столиця Албанії Тирана з 21 до 25 листопада стала меккою для худож-
ників-акварелістів з усього світу. Десятки тисяч відвідувачів, кілька 

сотень авторів з двадцяти країн — Міжнародний фестиваль акварелі 
відчинив чотири зали в різних частинах міста для виставок живописних 
творів. Окрім них — пленерна практика, колективне малювання й інди-
відуальні майстер-класи — програма була насичена. Своїми албанськими 
враженнями поділився з нами доцент кафедри дизайну та основ архітек-
тури Ігор Юрченко, який у фестивалі брав участь уперше.

Стати учасником фестивалю міг будь-
який художник-аквареліст, старший 
18 років, чиї твори пройшли відбір 
журі. На фестивалі Україну представ-
ляли Ігор Юрченко зі Львова й Вікто-
рія Григорєва з Києва. Роботи Ігоря 
Юрченка, які потрапили на вистав-
ку — це три пейзажі, привезені з ос-
танніх пленерів у Польщі. Його зобра-
ження сосон з Остроруга було обране 
на заставку української частини ката-
логу фестивальних робіт.

Відвідувачами фестивалю була в ос-
новному молодь, здебільшого з мис-
тецьких навчальних закладів. Сюжети 
експонованих творів вражали роз-
маїтістю — портрети, натюрморти, 
пейзажі, класичне фігуративне мисте-
цтво, абстракції… Письмо по-сухому, 
по-мокрому, комбінація їх, індивіду-
альні техніки й акварель у поєднанні 
з темперою, гуашшю чи акрилом — 
технічний бік виконання теж різний.

Фестиваль складався і з пленер-
ної практики, під час якої художники 
малювали гірські краєвиди Албанії та 
старе місто. Було також колективне 
малювання панорами Тирани на осно-
ві фотоколажу — кожен художник, що 
виявив мужність взятися до цього, мав 
виконати свою частинку роботи (Іго-
реві Юрченку випало малювати стик 

архітектурної споруди), згодом 
усе полотно було виставлене 
в центрі міста для показу загалу 
й фотографування.

Ще одна складова фестива-
лю — майстер-класи. Під час них 
одинадцять митців одночасно де-
монстрували свої акварельні тех-
ніки. Серед них був і пан Ігор — 
малював фрагмент архітектурної 
споруди в Гордійськ-Велико-
польському. Готові роботи роз-
дарували, авторів найкращих 
майстер-класів нагородили ме-
далями. Президент IWS Albania 
Халідон Халіті отримав від Іго-
ря Юрченка монографію про 

гуцульські мотиви в сучасному дизайні 
та разом з президентом IWS Атануром 
Доганом — фотоальбом з видами Льво-
ва. Від Албанії в українців залишились 
хороші спогади: краса моря й гірських 
ландшафтів, музеї, приємні люди…

Цей фестиваль — лише дещиця 
у системі заходів, спрямованих на 
популяризацію акварельного живо-
пису, якою займається міжнародна 
некомерційна спільнота IWS, ство-
рена з ініціативи канадсько-турець-
кого аквареліста Атанура Догана. До 
можливості обміну з іншими митця-
ми ідеями й досягненнями долучила-
ся й Україна — президентом україн-
ського осередку є Людмила Ящук. Для 
створення ж активного національно-
го відділення IWS в Україні потрібно 
стати членом групи IWSUKRAINE у со-
цмережі — FACEBOOK, брати участь 
в обговореннях у ній, ділитися своїми 
роботами.

Ігор Юрченко хотів би організу-
вати і в Політехніці школу акварелі, 
в якій діти й дорослі освоювали б аква-
рельну техніку, брали участь у плене-
рах, виставках, конкурсах. Та, на жаль, 
реалізація мрії потребує фінансової 
підтримки і додаткового приміщення.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У Будинку архітектора (По-
рохова вежа) ще до кінця 
тижня відкрита персональна 
виставка викладача кафедри 
архітектурного проектуван-
ня ІАРХ Олександри Диди 
„В’язані фантазії“. Експоно-
вано твори 2011 — 2015 років, 
виконані в оригінальній 
техніці текстильної пластики. 
Поряд із картинами пред-
ставлені авторські ляльки, 
в основу виготовлення яких 
покладено творчо інтерпре-
тований народний принцип 
ляльки-мотанки.

Фільм „Зима у вогні: боротьба 
України за волю“ про протес-
ти на Майдані в Києві ввійшов 
до списку з 15 номінантів на 
здобуття „Оскара“ в номіна-
ції „Документальний фільм“. 
Серед них буде обрано п’ять 
кандидатів, які змагатимуться 
за золоту статуетку. Їх оголо-
сять 14 січня, а сама церемонія 
нагородження відбудеться 
28 лютого 2016 року.

Президент України надав 
почесні звання народного та 
заслуженого артиста кільком 
митцям, серед них — зань-
ківчанин Василь Коржук. 
Звання „Народний артист 
України“ Петро Порошенко на-
дав співачці Катерині Бужин-
ській. Василю Коржуку, Юрію 
Горбунову, Дмитру Бодяну, 
Ірині Гречко, Оксані Крама-
рєвій — звання „Заслужений 
артист України“.

З 4 грудня розпочалася робота 
над створенням українського 
ігрового повнометражного 
фільму „Коли падають дере-
ва“. Про це повідомила автор 
сценарію та режисер-по-
становник фільму Марися 
Нікітюк. Зйомки заплановано 
на літо, адже за сценарієм 
дії проходять саме в цю пору 
року. Сам сценарій — дра-
ма-дорослішання. У центрі 
дійства — дівчинка п’яти років, 
яка спостерігає за трагічним 
коханням своєї двоюрідної 
сестри. Історія розгортаєть-
ся на фоні нашої реальності, 
пострадянської руїни, якої ми 
досі не можемо позбутися.

За матеріалами інформагенцій

https://www.facebook.com/groups/IWSUKRAINE/?__mref=message
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

насамперед у входженні 
з ними у безпосередній 
контакт, намаганні зро-
зуміти їх. Для цього па-
раолімпійський комітет 
наприкінці 90-х запро-
вадив у школах дні, коли 
звичайні діти сідали в ін-
валідні візки і пробували 
грати у баскетбол. Цей 
досвід багатьох дітей змі-
нив — вони зрозуміли, що 
неповносправні теж мо-
жуть займатися спортом 
і досягати в ньому успіхів.

Щоб усі люди мали 
рівний доступ до фізич-
ної активності, потріб-
ний зважений підхід: слід 
враховувати стиль викла-
дання (освітянин має бути 
переконаний, що кожна ди-
тина — талановита, він му-
сить пробувати нові підхо-
ди), змінювати, залежно від 
виду неповносправності, 
правила (варто пам’ятати, 
що „священними є не пра-
вила, а діти“), обладнання, 
підбирати оточення.

Якщо для здійснення 
інклюзії нема фінансової 

підтримки, треба, пере-
конані німецькі колеги, 
просто розпочати. У них, 
до прикладу, організували 
такий спортивний фести-
валь, у якому взяли участь 
як здорові спорт смени, 
так і інваліди: чемпіон 
з плавання змагався із 
зв’язаними руками, гля-
дачі метали спис сидячи, 
грали із зав’язаними очи-

ма в теніс для незрячих… 
Співпраця триває не лише 
з громадою, а й адміні-
страцією міста, спортив-
ними клубами.

Львівська політехніка 
розпочинає входити в про-
цес інклюзії не з нуля, бо 
вже має певні напрацю-
вання: 1994 року було 
створено студентську спе-
ціальну службу, що займа-

ється підтримкою людей 
з особливими потребами, 
серед соціальних проблем, 
вирішенням яких перейня-
тий ІНЕМ, особливе місце 
належить працевлашту-
ванню неповносправних, 
є плани щодо створення 
належних умов навчання 
і побуту для вступників 
і студентів з особливими 
потребами.

спортогляд

Кубок грамоти, медалі…
Студенти Коломийського по-

літехнічного коледжу Львівської 
політехніки перемогли в обласних 
змаганнях із легкоатлетичного кро-
су серед ВНЗ І–ІІ рівнів акредита-
ції. Змагання відбувалися у трьох 
групах, на Прикарпатті, в них узяли 
участь понад 150 студентів з 21 на-
вчального закладу. Першу сходинку 
у третій групі посіли студенти Коло-
мийського політехнічного коледжу. 
Переможців та призерів нагородже-
но грамотами та медалями.

Представники Львівської полі-
техніки втретє перемогли у Кубку 
з вільної боротьби серед студент-
ських команд. Фінальні змагання 
Кубку Львівщини серед студентських 
команд вишів III–IV рівнів акре-

дитації відбувалися 24 листопада 
у спорткомплексі Політехніки. Борці 
з ЛДУФК та Львівської політехніки 
змагались у восьми вагових категорі-
ях. Імена політехніків-переможців: 
у ваговій категорії до 57 кг перемо-
гу здобув Радомир Герасимчук, до 
65 кг — Олег Рошка, до 70 кг — Бог-
дан Костюк, до 74 кг — Максим Жу-
ковський, до 97 кг — Назар Туваков. 
Львівська політехніка з рахунком 
5:3 перемогла ЛДУФК й здобула пер-
ше місце. Команді вручено перехід-
ний Кубок та медалі.

Львівська політехніка — пере-
можець обласної Універсіади-2015 
з армреслінгу. У триденних зма-
ганнях, які відбувались у спортив-
ному комплексі ЛНУ ім. І. Франка, 

взяло участь 110 студентів з 11 ви-
шів. Відповідно до положення про 
змагання, студенти визначали 
найкращих на лівій та на правій 
руці. Перше ж місце, у підсумку, 
маючи 915 очок, здобула Львівська 
політехніка. Друге місце — в ЛНУ 
ім. І. Франка, третє — у ЛНМУ 
ім. Д. Галицького.

Студенти й випускники ЛДУФК, 
які захищали честь Львівської об-
ласті на чемпіонаті України з кара-
те, були серед перших. На чемпіона-
ті змагалися понад 300 спортсменів 
з 12 областей та Києва. У загально-
командному заліку збірна Львівської 
області посіла друге місце, посту-
пившись господарям турніру — збір-
ній Одеської області. Третє місце — 
в команди Києва.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

m Закінчення. Початок на 3 с.

переймаємо досвід

Інклюзія шляхом освіти та спорту
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Кросворд
Горизонтально:
4. Баштоподібна культова споруда в ісламській архі-
тектурі. 9. Місто, засноване Дідоною. 10. Французький 
письменник, автор „Маленького принца“. 12. Колишня 
назва М’янми, держави на південному сході Азії. 14. Зов-
нішній шар шкірки цитрусових плодів. 15. Частина бу-
динку мусульманина, виділена для жінок. 16. Оптичний 
квантовий генератор. 17. Плавучий землечерпальний 
агрегат для добування з-під води корисних копалин. 
18. Рухомі сходи на станціях метрополітену. 21. Місце 
впадіння річки у водосховище, море. 22. Жирафа з лі-
сів Конго. 25. Центральний номер циркової програми. 
29. Велика монументальна парадна будівля. 30. Велика 
дика кішка з високогірних районів Центральної і Пів-
денної Азії; сніговий барс. 33. Скандинавська країна 
у Північній Європі. 34. Навальний рух війська проти 
ворога. 35. Молочний продукт, що нагадує кефір, по-
пулярний в Середній Азії, на Кавказі. 36. Людина, що 
безкоштовно займається громадською діяльністю, пра-
цює у сиротинці, притулку для неповнолітніх, будинку 
літніх людей. 37. Відхилення від норми, ненормальність. 
39. Результат операції множення. 

Вертикально: 
1. Несхожість, відмінність у чомусь, між чим-небудь. 
2. Низький чоловічий голос. 3. Людина, що має здатність 
передавати думки на відстані іншій людині. 5. Морсь-
ка риба зі сильно сплющеним тілом і очима на одному 
боці голови. 6. Короткий влучний оригінальний вислів, 
що легко запам’ятовується; прислів’я; крилатий вислів 
з літературного твору. 7. Гладіатор, який очолив пов-
стання рабів у Стародавньому Римі. 8. Вид міського 
електротранспорту. 11. Найвища цінність, зразок зді-
бностей, досконалість. 13. Офіційно надане журналісту 
право брати участь у прес-конференції, зборах, сесії 
парламенту. 15. Спосіб вирощування рослин без ґрунту. 
19. Людина, що скоює вбивство за гроші. 20. Автомобіль 
з лічильником для визначення віддалі та оплати за про-

їзд. 23. Комплекс споруд для випробування рисистих 
і скакових коней та проведення кінно-спортивних зма-
гань. 24. Сорок другий Президент США від Демокра-
тичної партії. 26. Стиснуті пальці руки. 27. Спосіб ве-
дення бою веслувальними і вітрильними кораблями, що 
полягав у зближенні та зчепленні атакуючого корабля 
з ворожим для рукопашного бою. 28. Концентрований 
розчин леткої органічної речовини. 31. Той, хто любить 
свою батьківщину, свій народ. 32. Морський ссавець, зу-
батий кит. 38. Гральна карта з одним очком, зображеним 
посередині.

Склала Христина ВЕСЕЛА

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
10 грудня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
11 грудня — Вечір оперети (концертна 

програма). 18.00.
12 грудня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
13 грудня — „Я тебе кличу“ (концертна 

програма). 13.00, „Украдене щастя“ 
(опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
10 грудня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
11 грудня — „Безодня“. 18.00.
12 грудня — „Назар Стодоля“. 18.00.
13 грудня — „Шаріка“. 18.00.
15 грудня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
16 грудня — „Сільва“. 18.00.

Камерна сцена
10 грудня — „Три любові“. 16.00.
11 грудня — „Спогад про Саломею“. 16.00.
9 грудня — „Катерина“. 16.00.

Перший український  
театр для дітей 
та юнацтва
10 грудня — „Стежечка Святого 

Миколая“. 10.00,  
„Лялька Реґґеді Енн“. 14.00.

11 грудня — „Стежечка Святого Миколая“. 
11.00, 13.00.

12, 13 грудня — „Стежечка Святого 
Миколая“. 12.00, 15.00.

13 грудня — „Крила ангела“. 18.00.
15 грудня — „Стежечка Святого 

Миколая“. 12.00.
16 грудня — „О восьмій вечора на 

Ковчезі“. 12.00, „Маленька  
Баба-Яга“ (прем’єра). 15.00.

Львівський академічний 
театр ім. Леся Курбаса
11 грудня — „Лісова пісня“. 19.00.
12 грудня — „Формули екстази“. 19.00.
13 грудня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
16 грудня — „Благодарний Еродій“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
11 грудня — „Він, вона, вікно,  

покійник“. 19.00.
12, 13 грудня — „Він, вона, вікно, 

покійник“. 18.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
11 грудня — „Перетворення“. 18.00.
12 грудня — „Декамерон“. 18.00.
13 грудня — „Баба Пріся“. 18.00.
15, 16 грудня — „Байки для дітей від Езопа 

до Миколая“. 12.00.
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Колектив Інституту архітектури Національного університету „Львів-
ська політехніка“ висловлює глибоке співчуття доценту кафедри 
дизайну та основ архітектури Оресті Ігорівні Ремешило-Рибчин-
ській з приводу тяжкої втрати — смерті

матері.

Колектив кафедри дизайну та основ архітектури ІАРХ Національно-
го університету „Львівська політехніка“ висловлює глибоке співчут-
тя доценту Оресті Ігорівні Ремешило-Рибчинській з приводу смерті 

матері.

Рогніда Ільківна Сендецька, видатний хірург-онколог, кандидат 
наук, патріот України, член Союзу Українок і Товариства „Просвіта“, 
раптово померла на 85-му році життя.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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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. № 154136

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 Ірини МАРТИН.

НОВИНКИ
М. Д. Матвійків,  
Б. С. Вус, О. М. Матвійків
Елементи та компоненти  
електронних пристроїв 
Підручник.

Подано відомості про сучасні та перспек-
тивні елементи і компоненти електрон-
них пристроїв, наведено визначення 

різних видів елементів та компонентів, розглянуто їх 
призначення, класифікацію, умовні зображення і позна-
чення, будову, роботу, властивості, застосування. 

Рекомендовано студентам 3 курсу для вивчення дис-
ципліни „Елементна база радіоелектронних апаратів“.

За ред. проф. В. С. Канціра
Кримінальний процес України 
Навчальний посібник.

Посібник підготовлено відповідно до 
Кримінального процесуального кодек-
су України 

2012 року з урахуванням поточних змін 
кримінального процесуального зако-

нодавства, роз’ясненням норм інститутів кримінального 
процесу, зокрема завдань, засад, учасників кримінального 
провадження, заходів забезпечення кримінального прова-
дження, досудового та судового провадження, а також особ-
ливих порядків кримінального провадження та міжнарод-
ного співробітництва під час кримінального провадження.

Рекомендовано студентам 4 курсу спеціальності 
„Правознавство“ для вивчення дисципліни „Криміналь-
ний процес“.

За ред. проф. Є. С. Поліщука  
та проф. В. М. Ванька
Вимірювальні перетворювачі (сенсори) 
Підручник.

Викладено основи загальної теорії ви-
мірювальних перетворювачів, описано 
принципи їхнього функціонування та 
особливості побудови для вимірювань 

широкого кола фізичних величин із застосуванням су-
часної мікроелектронної та обчислювальної техніки.

Підручник призначений для студентів спеціальнос-
тей „Метрологія і вимірювальна техніка“, „Метрологія, 
стандартизація та сертифікація“.

Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/.
У книгарнях діє дисконтна програма  

„Книжкова скарбничка“

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 

диплом ВК  №  30655438, виданий 
Націо нальним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Жилінського 
Тараса Валерійовича;
студентський квиток № 11000644, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Реуто-
вої Ольги Ігорівни;
залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гренюха Михайла 
Михайловича; 
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Бондровського 
Володимира Богдановича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Шапошника Бо-
риса Германовича;
залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Коцюбяка Давида 
Васильовича;

студентський квиток № 10568861, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Дже-
лілової Еміне Тахірівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Крот Ірини Олек-
сандрівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кузьмин Юлії 
Ігорівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Грем Анастасії 
Анатоліївни;
залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Слободзяна Романа 
Олеговича; 
залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Захари Олега Ігоро-
вича.

Пропонуємо передплатити освітній студентський 
тижневик „Аудиторія“ через відділення „Укрпошти“

ПЕРЕДПЛАТА-2016

Вартість передплати:
1 місяць — 8,88 грн.
3 місяці — 26,64 грн.

6 місяців — 53,28 грн.
12 місяців — 106,56 грн.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 
ІНДЕКС  

35004




