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"Голос серця": політехніки 
вшанували оперну діву Іру Маланюк



ВАША ДУМКА

Софія Яремчук, 
студентка другого 

курсу магістратури 
Інституту 
комп’ютерних 
технологій, 
автоматики та 
метрології:

„Буду 
максимально 

відпочивати“
Кілька днів тому я захистила магістерську ро-
боту, тож нарешті маю час на омріяний відпо-
чинок. Планую багато читати, поїхати на море 
або кудись інакше, якщо на море не вдасться. 
Хочу відвідати максимальну кількість різних 
заходів, ходити в кіно під відкритим небом, 
гратиму з друзями у фрізбі та настільні ігри, 
також буду займатися своїм хобі — випічкою.

Софія Телефус, 
студентка другого 

курсу Інституту 
прикладної 

математики та 
фундаментальних 

наук:

„Літо — 
пора для 

вивчення мов“
Для початку хочу відпочити після сесії, походи-
ти на річку — відчути нарешті всю цю спекотну 
погоду, поїхати кудись за Львів. Пізніше планую 
трішки підтягнути свої навички в іноземних мо-
вах, зокрема в англійській. Окрім цього, хочу 
здійснити свою мрію — почати вчити іспанську 
мову.

Роман Гевал, студент четвертого курсу Інституту архітектури:

„Магістратура, робота і хобі“
Літо розпочнеться зі зміни роботи, відтепер буду працювати за спеціальністю — запро-
шення на роботу отримав після рецензії на мою наукову працю. Звичайно, вступатиму 

на магістратуру. Також планую багато часу присвятити саморозвитку, а ще займатимуся 
своїм хобі — ремонтом мотоциклів, маю їх аж чотири.

Опитувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)

Микола Польовський, 
студент другого курсу 

Інституту інженерної 
механіки та 
транспорту:

„Продовжу 
подорожі 

Україною“
Буду працювати. Також хочеться подорожува-
ти, для початку — Україною — приблизно чет-
вертину я вже об’їздив, цього року хочу побу-
вати у нових місцях. Далі вже можна їхати за 
кордон. Але спершу потрібно закрити сесію. 
Наразі оформляю документи на перенесення 
іспитів, оскільки їду у християнський табір як 
лідер. Цього разу супроводжуватиму підліт-
ків — це дуже круто, раніше возив дітей, але 
це було не так цікаво.

Марія Рибак та Ірина 
Супрунюк, студентки 

четвертого 
курсу Інституту 

архітектури:

„План № 1 — 
не сидіти 

вдома“
Хочемо відпочити, приблизно тиждень, а далі — 
знайти роботу за спеціальністю. Також хочемо по-
їхати на море, піти у гори. Ми завжди всюди разом, 
тож і плани маємо однакові. Окрім цього, плануємо 
достатньо часу приділити самовдосконаленню. Ак-
тивно працюватимемо над створенням робочого 
портфоліо — ми дизайнери і без нього нам не влаш-
туватися на роботу. Також хочеться подорожувати, 
засмагати, знайти нові знайомства.

ЩО ПЛАНУЄТЕ НА ЛІТО?
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NOTA BENE!

84% ВИБОРЦІВ ВІДДАЛИ СВІЙ ГОЛОС 
ЗА РЕКТОРА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ПРОФЕСОРА ЮРІЯ БОБАЛА

19 червня 2019 року в Національному університеті 
„Львівська політехніка“ Оргкомітет із проведення 
виборів ректора оголосив результати голосування. 
Отож, майже 84% від загальної чисельності виборців 
висловилися за те, щоб надалі очільником нашого 
університету був член-кореспондент НАПН України, 
доктор технічних наук професор Юрій Бобало.

Загалом у голосуванні взяло участь 
3637 виборців (це — майже 92%) із 3957 
у списках. Недійсними визнали 102 бю-
летені. Не підтримали кандидата — 217 
виборців (5,48%).

Цього разу голосували наукові, нау-
ково-педагогічні та педагогічні праців-
ники, студенти й обрані представники 
інших категорій працівників універси-
тету й дев’яти коледжів Львівської полі-
техніки.

Наталія ПАВЛИШИН

ДЯКУЮ ЗА 
ДОВІРУ!

Шановні політехніки, дякую 
вам за активну участь у виборах 
ректора Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“, 
за те, що ви небайдужі до май-
бутнього нашого університету. 
Активна участь у голосуванні 
довела: ми спільно вболіваємо 
за те, щоб іти обраним шляхом і 
виборювати нові вершини серед 
найкращих університетів Європи.

Радію, що цього разу мала 
можливість висловити своє во-
левиявлення вся спільнота уні-
верситету. Ваш голос — „за“ чи 
„проти“ — має величезну вагу 
для мене, адже в такий спосіб ро-
зумію, яка відповідальність стоїть 
переді мною.

Вдячний кожному з вас за 
довіру і готовність підтримувати 
Львівську політехніку.

Вірю, що наша спільна праця 
дозволить дати гідну відповідь 
вимогам сучасного динамічного 
світу.

Знаю, що лише разом нам 
під силу створити у Львівській 
політехніці унікальний простір 
— середовище із сучасними 
академічними, науковими та 
управлінськими стандартами, в 
якому ефективно взаємодіють 
талановиті студенти та виклада-
чі, сповідують корпоративні та 
загальнолюдські цінності, а також 
забезпечують умови, сприятливі 
для навчання, праці та гармоній-
ного розвитку особистості.

Юрій БОБАЛО, 
в. о. ректора Національного 

університету 
„Львівська політехніка“, 

професор
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NOTA BENE!

„ГОЛОС СЕРЦЯ“: ПОЛІТЕХНІКИ ВШАНУВАЛИ 
ОПЕРНУ СПІВАЧКУ ІРУ МАЛАНЮК
„Цей діамант мусить зазвучати у 
Львівській політехніці“, — остаточно 
вирішила директорка Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків 
із діаспорою, коли, готуючи подію, що 
відкрила для нас талановиту землячку, 
яку знав світ, але не знала Україна, 
почула спів її арії у блискучому виконанні 
оперної співачки зі Сан-Франциско 
Іванни Таратули Філіпенко. Іра Маланюк, 
знана як одна з найвидатніших солісток 
Віденської, Цюрихської та Мюнхенської 
опер.

Привітав присутніх 
в. о. ректора Львівської 
політехніки професор 
Юрій Бобало, наголосив-
ши на великій значимості 
такої події для нашого 
університету і львів’ян 
загалом. Працівники 
МІОК від свого імені та 

від представників укра-
їнської діаспори привіта-
ли його з перемогою на 
виборах. 

21 червня актова зала 
головного корпусу Львів-
ської політехніки зібрала 
шанувальників високого 
музичного мистецтва. 

Упродовж понад півтори 
години тут звучали арії 
композиторів світової 
слави у виконанні Іван-
ни Таратули Філіпенко 
(під акомпанемент пі-
аністки Оксани Пелех), 
мецо-сопрано якої диво-
вижно схоже до голосу 
оперної примадонни Іри 
Маланюк. До речі, Іван-

на Таратула Філіпенко — 
львів’янка, яка навчалася 
у Львівському училищі, 
потім у Львівській кон-
серваторії і продовжи-
ла свою освіту в США. 
Нині — професор музи-
ки в коледжі Лос Меда-
нос, музичний директор 

СПІВПРАЦЯ ІЗ ФРАНЦУЗАМИ БУДЕ 
ПРОДОВЖУВАТИСЯ

Центр міжнародної освіти 21 червня 
прийняв французьку делегацію — 
обговорили співпрацю у поточному 
навчальному році й окреслили плани 
на наступний.

Нагадаємо, навесні в 
університеті проходили 
курси вивчення фран-
цузької мови від носіїв 
мови — викладачів-во-
лонтерів з вишів Фран-
ції (Клер Віо, Клемантин 
Восел та Джюльєт Бодрі). 
Відвідувати їх могли всі 
охочі політехніки — від 
студентів до працівників. 
З цієї нагоди до універ-
ситету завітали директор 
Alliance française de Lviv 
Ніколя Фасіно та згадані 
викладачі-волонтери, аби 

підбити підсумки спів-
праці. Делегацію прийня-
ли проректор Олег Мат-
війків та очільниця Цен-
тру міжнародної освіти 
Наталія Гоц. 

— Курси відвідало 34 
людини, серед яких сту-
денти і викладачі. Пози-
тивні відгуки учасників 
показали зацікавлення 
політехніків у вивченні 
французької мови як од-
нієї з міжнародних мов 
ділового спілкування, — 
прокоментувала пані Гоц.

За підсумками зустрі-
чі було вирішено продов-
жити такі курси у вересні. 
Окрім цього, пан Ніколя 
запросив кількох політех-
ніків взяти участь у кур-
сах інтенсивного вивчен-

ня французької мови, які 
проходитимуть у Львові 
в липні та серпні цього 
року.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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СТУДІЇ

ПОЛІТЕХНІКИ ДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ У ПОЛЬЩІ

Науковці Інституту економіки і менеджменту взяли 
участь у XVIII Міжнародній конференції „Фінансові 
ринки: інституції та інструменти“ в Університеті Марії 
Кюрі-Склодовської, що відбувалася у місті Люблін 
(Польща) від 3 до 6 червня.

Минулого року така конференція 
була в нашому університеті, оскіль-
ки Політехніка, зокрема кафедра 
обліку та аналізу й кафедра фінансів 
долучилися до організування захо-
ду. Цьогоріч ІНЕМ-івці вирушили до 
Польщі, де також зібралися науков-
ці з України, Австрії та Німеччини. 
Варто зазначити, що наша делегація 
була однією з найбільших.

За словами співголови конферен-
ції з українського боку, завідувача 
кафедри фінансів Ігоря Алєксєєва, 
на пленарному засіданні було чи-
мало цікавих доповідей. Наприклад, 
представниця Народового банку 
польського, докторка  Ілона Скибін-
ська-Фабровська поділилася резуль-
татами свого дослідження щодо гро-
шової політики Європейського цен-
трального банку. Професор Гельмут 
Пернштайнер доповів про роль учас-
ті жінки у сімейних підприємствах у 
Пакистані. А також на основі свого 
дослідження зазначив, що за умови 
участі у бізнесі жінок відбувається 

зниження ризиків для таких компа-
ній. Не менше цікавості викликала й 
доповідь політехніків — професора 
Ігоря Алєксєєва, доцентки кафедри 
ФІН Андріани Мазур та доцента ка-
федри ПМ Владислава Алєксєєва, 
присвячена порівняльному аналізу 
витрат студентів-іноземців, зокрема 
українських, упродовж їхнього нав-
чання у закордонних вишах.

— Щодо секційних засідань, тре-
ба відзначити доволі високу зацікав-
леність всіх учасників в обговоренні 
різноманітних аспектів функціону-
вання фінансового ринку. Адже саме 
там відображаються всі сторони еко-
номічного та соціального життя су-
спільства кожної країни, міждержавні 
фінансово-економічні відносини, — 
розповідає професор Алєксєєв.

Жваву дискусію викликала допо-
відь директора ІНЕМ Олега Кузьміна 
та професорки Наталії Станасюк на 
тему „Оцінка фінансової та інвес-
тиційної складових промислового 
потенціалу“. Професор Кузьмін на-

голосив на важливості більш актив-
ної співпраці Європейського союзу 
та України,  обґрунтував вигідність 
розширення такої кооперації для 
обох сторін, зокрема й для Польщі. 

Інші доповіді політехніків стосу-
валися інновацій на фінансовому 
ринку України, впливу державно-
го боргу на економічне зростання 
держави, сучасних тенденцій та про-
блем обліку й аналізу фінансів тощо.

Окрім цього, делегація Політех-
ніки відвідала кафедру бухгалтер-
ського обліку Університету Марії Кю-
рі-Склодовської, де сторони обгово-
рили перспективи дальшої співпраці.

— Підбиваючи підсумки участі 
у конференції, треба визнати ко-
рисність багатосторонніх зустрічей 
науковців, які працюють у вишах. 
Обмін методиками та результата-
ми досліджень дозволяє планувати 
у перспективі спільні наукові робо-
ти, зокрема за програмами Євро-
пейського Союзу. Окрім наукових 
результатів, учасники конференції 
поділилися досвідом організування 
навчального процесу, що є важли-
вим для наближення українських 
університетів до європейських стан-
дартів освітньої діяльності, — каже 
Ігор Алєксєєв.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

ПОЛЬСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ПРИВІТАЛА РЕКТОРА ЮРІЯ БОБАЛА 
З ПЕРЕОБРАННЯМ НА НАСТУПНИЙ ТЕРМІН

Делегація Сілезької політехніки на чолі з доктором Єжи 
Барліком, наукових інститутів, мерії Катовіце, а також 
електротехнічних підприємств регіону побувала з візитом 
у Львівській політехніці.

Ця поїздка до Львова була приу-
рочена 100-річчю Товариства поль-
ських електриків. У рамках свого 
візиту вони відвідали Інститут енер-
гетики та систем керування, з яким 
давно співпрацюють, зокрема побу-
вали в його лабораторіях, а також 
зустрілися з ректором університету 
професором Юрієм Бобалом. 

Позаяк зустріч відбулася наступ-
ного дня після виборів ректора, то 
польські представники вітальним 
адресом привітали Юрія Яросла-
вовича з обранням на наступний 
термін.

У розмові йшлося про розши-
рення дальшої співпраці між двома 
університетами.
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СТУДІЇ

КАФЕДРА ВИЩОЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ 
РОЗШИРЮЄ СПІВПРАЦЮ
Магістри двох політехнік — львівської та 
карагандинської (Казахстан) — після спільного 
наукового стажування отримали сертифікати, які їм 
вручив проректор із науково-педагогічної роботи 
та міжнародних зв’язків Львівської політехніки 
Олег Матвійків. У заході взяла участь представниця 
Консульства Казахстану у Львові.

Понад рік Львівська політех-
ніка співпрацює з Познанською 
політехнікою. А нещодавно роз-
почала ще одну співпрацю — з 
казахським вишем. 

— Із викладачами Караган-
динської політехніки ми позна-
йомилися на міжнародній кон-
ференції у Познані, — розповідає 
доцентка кафедри вищої геодезії 
та астрономії Любов Янків-Вітков-
ська. — І підтримали їхнє бажання 
співпрацювати з нами, а казахські 
студенти в майбутньому вступа-
тимуть до нашої магістратури й 
аспірантури.

Згодом наукове стажування за 
тематикою спрямування магіс-
терських робіт карагандинських і 
львівських політехніків у Познані 
збіглося у часі. Про свої вражен-
ня розповідає першокурсник ма-
гістратури Львівської політехніки 
Олександр Романишин: 

— Ми ознайомилися з вишем, 
його обсерваторією, новітньою біб - 
ліотекою, зустрілися з науковця-
ми кафедри, а також зі студента-
ми, спільно з якими слухали лек-
ції. Враження дуже приємні. Було 
цікаво. Дізналися багато нового. І 
ми, і поляки, і казахи розповіда-

ли про свої магістерські роботи, 
над якими працюємо, обговорили 
перспективи можливого кооперу-
вання в дослідженнях. 

— Це розширило би наші мож-
ливості, адже львівські студенти 
вивчають класичну космічну гео-
дезію й моніторинг Землі, познан-
ські — зі спрямуванням у будів-
ництві, але мають окремий фа-
культет, пов’язаний із вивченням 
космонавтики. А ось підготовка 
казахських геодезистів несуттє-
во різниться від нашої, і лише в 
магістратурі, — додає Люба Ян-
ків-Вітковська. 

Після поїздки до Польщі магі-
стри казахського вишу тиждень 
стажувалися у Львівській полі-
техніці на кафедрі вищої геодезії 
та астрономії. Це фактично був 
обмін тематикою досліджень. 
Однак, окрім праці в університеті, 
гості мали екскурсію містом, а та-
кож на геодезичні підприємства. 

Ірина МАРТИН

ПОЛІТЕХНІКА ПІДПИСАЛА РАМКОВІ УГОДИ ПРО 
СПІВПРАЦЮ ІЗ КИТАЙСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ 
З цієї нагоди 19 червня до університету завітала 
делегація з китайського міста Шенчжоу, провінції 
Джиндзян, у складі 18 осіб, серед яких — представники 
уряду та підприємств.

Зустріч відбулася у рамках гло-
бальної ініціативи уряду КНР під 
назвою „Один пояс, один шлях“, що 
спрямована на торговельно-еконо-
мічну, культурну та науково-техно-
логічну співпрацю Китаю з країна-
ми Європи.

У складі урядової делегації до 
Політехніки прибули секретар зони 
економічного розвитку міста Шен-
чжоу Ванг Женгджун, віце-міністр 
Організаційного департаменту 
Шенчжоу Кіан Хайджинг, директор 
Південної Нової зони (район Сан-
джіанг) Шенчжоу Ксу Йоумін та 
мер містечка Санджіє міста Шен-
чжоу Чен Йонг. Від Політехніки гос-

тей приймали ректор університету 
професор Юрій Бобало, проректо-
ри Олег Матвійків та Роман Корж 
й очільниця Центру міжнародної 
освіти Наталія Гоц.

Обидві сторони взяли участь 
у круглому столі „Shanxi Talents 
Entrepreneurship and Innovation“, 
метою якого є налагодження спів-
праці, спільних наукових дослі-
джень між китайськими підприєм-
ствами та нашим університетом у 
галузі інформаційних технологій. 
Очільник делегації Ванг Женгджун 
розповів присутнім про місто Шен-
чжоу, зокрема, його виробничий 
сектор, а також підкреслив, що 

метою візиту до Львова є пошук 
висококваліфікованих спеціаліс-
тів серед студентів та випускників 
Львівської політехніки. 

У межах заходу ректор підпи-
сав рамкові угоди про співпрацю 
із п’ятнадцятьма шенчжоунськими 
компаніями різних галузей. Опісля 
директори інститутів Політехніки 
презентували гостям свої установи. 
Завершили тематичною дискусією. 

— Нам дуже приємно прийма-
ти чергову делегацію з Китаю. Це 
підтверджує, що зв’язки, які існу-
ють між Львівською політехнікою 
і китайськими вишами та підпри-
ємствами, є вже традицією. Ми 
зацікавлені в такій співпраці, тож я 
сподіваюся, що після цього візиту 
вона буде ще активніша, — зазна-
чив Юрій Бобало. 

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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СТУДІЇ

КОЛЕДЖІ НАРЕШТІ УЗАКОНЕНІ

Довгоочікуваний законопроект „Про фахову передвищу 
освіту“ Верховна Рада ухвалила у другому читанні. Закон 
почне діяти з 2020 року. Що зміниться для студентів та 
викладачів коледжів? Про це розповідає член робочої групи 
з підготовки і написання Закону, директор Технологічного 
коледжу НЛТУ України Роман Дадак.

Закон — 
значний 
здобуток

Від 2014 року, коли 
ухвалили закон “Про 
вищу освіту”, коледжі 
та технікуми опинилися 
у невизначеному стані. 
Їм дозволили тимчасо-
во працювати у системі 
вищої освіти. І якби цей 
закон не ухвалили, то 
освітні заклади І–ІІ рівнів 
акредитації, а їх в Україні 
понад 700, опинилися б 
поза правовим полем. 

Перший крок до 
напрацювання ново-
го закону — складник 
„фахова передвища 
освіта“. Його прописали 
у законі “Про освіту”. Це 
відповідає п’ятому рів-
ню Національної рамки 
кваліфікації. Закон дав-
ся тяжко, тому що різні 
бачення були в МОН, ко-
мітеті ВР з питань освіти 
і науки та у самих ко-
леджах. Але згоди таки 
дійшли. 

Коледжі поділяти-
муться на просто коле-
джі та фахові коледжі. 
Молодших бакалаврів та 
бакалаврів готуватимуть 
у коледжах, а фахових 
молодших бакалаврів — 
у фахових коледжах. Але 
фахові коледжі зможуть 
при виконанні ліцензій-
них умов готувати також 
молодших бакалаврів і 
бакалаврів. На фахового 
бакалавра вступатимуть 
або за результатами ЗНО 
та внутрішніми іспитами 
після повної загальної 
середньої освіти, або за 
внутрішніми іспитами 

після базової загальної 
середньої освіти, а також 
за фаховими випробу-
ваннями після диплома 
„кваліфікований робіт-
ник“ (завершення проф-
техучилища). Вступ на 
молодшого бакалавра і 
бакалавра здійснюва-
тимуть за результатами 
ЗНО після повної загаль-
ної середньої освіти, а 
від 2021 року — після ба-
зової освіти (відтоді для 
випускників 9-х класів 
передбачено ЗНО) або 
за фаховими випробу-
ваннями після здобуття 
освітнього ступеня „фа-
ховий молодший бака-
лавр“. 

Багато питань ви-
никало щодо рамки 
кваліфікації. Все ще діє 
класифікатор професій, 
невідповідний сьогоден-
ню. Наразі триває робота 
над його оновленням. 

Навчальні програми 
не зміняться. Сертифі-
кати про акредитацію 
діятимуть до завер-
шення навчання. Єди-
не нововведення — це 
онлайн-подання доку-
ментів.

Продовження нав-
чання — за скороченим 
терміном. Цю систему, 
тобто навчання за інте-
грованими навчальними 
планами, напрацьову-
вали багато років. Тому 
коли випускник коледжу 
вступає до ЗВО за ско-
роченим терміном, то 
йому фактично нічого 
не доведеться доскла-
дати. Хіба якщо коледж 
не належить до струк-
тури обраного ЗВО, то 
можливе невелике роз-
ходження у програмах. 
Доречно, щоб у вишах 
створювали окремі гру-
пи студентів, які вчаться 
за скороченим терміном, 
а не „вливали“ їх до тих, 
хто вчиться з першого 
курсу. Так краще і для 
викладачів, і для самих 
студентів.

Подальше навчання 
— на бюджеті. Це пе-
редбачено насамперед 
для технічних спеціаль-
ностей, які сьогодні се-
ред абітурієнтів у най-
меншому попиті. Зреш-
тою, університети самі 
вирішують, як розподі-
лити отримані бюджетні 
місця.

Після 2-го курсу — 
ДПА у формі ЗНО. Від-
повідно до закону „Про 
освіту”, результати нав-
чання здобувачів освіти 
на кожному рівні пов-
ної загальної середньої 
освіти з певних дисци-
плін оцінюватимуть саме 
таким шляхом. З яких 
саме — визначатиме 
МОН. Попереднього на-
вчального року це була 
лише українська мова, 

а цьогоріч — українська 
мова та математика або 
історія України (на ви-
бір). Студенти, які ми-
нулого року отримали 
1–3 бали за результата-
ми ЗНО, могли повторно 
пройти ЗНО цього року. 
Ті студенти, які отрима-
ли 1–3 бали цього року, 
також зможуть повтор-
но скласти ДПА у формі 
ЗНО наступного року. 
Інакше їх відрахують з 
навчального закладу, 
матимуть лише доку-
мент про повну загальну 
середню освіту.

Педагоги матимуть 
таке саме навантажен-
ня, як і досі — ставку 
720 годин. Але голів 
циклових комісій не при-
значатиме-звільнятиме 
керівництво. Відповідно 
до нового закону, з на-
ступного року для цього 
виділять окрему посаду.

Викладач коледжу 
більш самостійний у 
викладанні та матиме 
більше можливостей 
підвищувати кваліфі-
кацію. Він раз на п’ять 
років проходить атес-
тацію або добровільно 
— сертифікацію. Викла-
дач прослуховуватиме 
курси підвищення квалі-
фікації в освітніх закла-
дах, які мають відповідні 
ліцензії. Сертифікацію 
здійснюватимуть у спе-
ціально уповноважених 
державою установах. 
Отримавши сертифікат, 
викладач матиме мож-
ливість отримувати 20% 
надбавки до заробітної 
плати.

Як коледжі повинні 
працювати на абітурі-
єнта? Зосереджуватися 
на якісній підготовці та 
на потребі фаху, за яким 
готують студентів, упро-
ваджувати перспективні 
спеціальності, а від не-
потрібних відмовлятися. 

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

ЗАХОДЬ ДО АВДИТОРІЇ, А МОЖЕШ І ДО АУДИТОРІЇ

У червні вступила в дію нова редакція „Українського 
правопису“. Документ підготувала Українська національна 
комісія з питань правопису, яка працювала над ним три 
роки. У правописних змінах врахували окремі зауваги та 
пропозиції, висловлені під час громадського обговорення 
у серпні-вересні 2018 року. Зміни стосуються всіх царин 
усного та писемного мовлення. А випускники шкіл 
складатимуть ЗНО з української мови відповідно до 
нової редакції правопису аж через п’ять років. 

Навіщо новий 
правопис?

Як запевняють його розробники, 
новий правопис створили на фун-
даменті української правописної 
традиції, з урахуванням новітніх 
мовних явищ, що набувають по-
ширення у різних галузях суспіль-
ного, наукового та культурного 
життя. Правописна комісія офіцій-
но повернула до вжитку певні осо-
бливості Харківського правопису 
1928 року, яким притаманні ознаки 
питомої української мови. 

Що змінилося?
Зміни умовно можна поділити 

на дві групи: зміни у написанні 
слів (без варіантів) та варіантні 
доповнення до чинної норми.

БЕЗ ВАРІАНТІВ:
Повернене йотування звука [j] 

у сполученні з голосними. Тому ми 
створюватимемо проєкти, кресли-
тимемо проєкції, заходитимемо до 
фоє, так само як досі обирали й на-
далі обиратимемо траєкторії. 

Слова з першими іноземни-
ми частками писатимемо разом. 
Отож, віцепрем’єр й експрезидент, 
попмузика, вебсторінки, мінісукня, 
вебсайт, пресконференція.

Пів стає окремим словом. Зни-
кає плутанина з тим, коли після „пів“ 
поставити апостроф, коли — дефіс, а 
коли його написати разом. Тому ми 
напишемо, що обійшли пів Києва, 
з’їли пів яблука та їхали у транспор-
ті пів години. Однак слова, які у на-
зивному відмінку виражають єдине 
поняття, надалі писатимемо разом: 
півострів, півзахист, півоберт, півмі-
сяць, півколо, південь, піваркуш.

У подвоєннях — без винятків. 
Тому священник, як і священний, 
уже писатимемо з двома „н“.

ВАРІАНТНІСТЬ:
Розширено вживання „ґ“. Ця 

літера матиме більше прав у іно-
земних власних назвах та деяких 
іменах. Це означає, що не буде по-
милкою і Гуллівер, і Ґуллівер. Запо-
зичені слова, які містять звук [h] і 
фонетично близькі до нього, надалі 
передаватимемо через „х“. Тому ми 
й надалі матимемо хобі, спортсме-
ни гратимуть у хокей, а підприємці 
створюватимуть холдинг. Однак 
туристів поселятимуть у гостелі, 
позаяк в англійській вимові цього 
слова чуємо виразне „г“.

Буквосполучення [au] можна 
передавати через [av]. Тому ма-
ємо допустимі варіанти: аудієнція 
– авдієнція, аудиторія – авдиторія, 
лауреат – лавреат, пауза – павза, 
фауна – фавна.

„Т“ замість „ф“. Паралельно 
вживатимемо етер та ефір, кате-
дра й кафедра, міт, мітологія і міф, 
міфологія, дифірамб і дитирамб, 
логарифм і логаритм, Атени й Афі-
ни, Марфа і Марта, Демосфен і Де-
мостен. 

„И“ на початку слова. Право-
пис 1928 року передбачав вживан-
ня „и“ замість „і“ на початку слів. 
Новий український правопис надає 
перевагу „і“, але перед літерами „н“ 
і „р“ паралельно можна вживати й 
„і“, й „и“: ирій – вирій, ирод – ірод. 
Також „и“ вживаємо на початку 
слів: икати, икавка і похідних від 
них, у вигуку ич. Тож втратило акту-
альність звичне нам з дитинства за-
певнення, що „и слова не починає“.

Закінчення „и“ у родовому 
відмінку однини. Воно стосується 
іменників на –ть після приголосно-
го, а також слів: осінь, сіль, Біло-
русь, Русь, кров, любов. Тому: ра-
дости/і, соли/і, крови/і, любови/і, 
незалежности/і, чести/і, собор-
ности/і тощо.

Написання назв сайтів. Якщо 
поруч із назвою є родове слово, 
тоді його пишемо у лапках і з ве-
ликої літери: сайт „Вікіпедія“, але 
коли родового слова немає, — наз-
ву пишемо з маленької та без ла-
пок: фейсбук, гугл, твітер.

Слова, що стали загальними, 
пишемо без лапок і з маленької 
літери: кока-кола, любительська 
ковбаска. Однак загальні назви з 
особливим змістом — із великої: 
Батьківщина, Мати, Честь.

Вживаємо фемінітиви. Це сто-
сується звичних нам слів: лікарка, 
вчителька, директорка, а також по-
рівняно нових: історикиня, шефиня, 
професорка, ректорка.

Думки філологів — 
різні

Новий правопис мовознавці 
сприймають неоднозначно. Одні 
схвалюють зміни, аргументуючи 
тим, що правопис повертає нашу 
мову до тих принципів та власти-
вих їй норм, що були в ужитку до 
зросійщення. Є філологи, які вва-
жають, що правопис не враховує 
багато змін, яких зазнала наша 
мова від радянських чи ще навіть 
від дорадянських часів, тому, на 
їхню думку, чимало запропонова-
них конструкцій дещо штучні.

На переконання мовознавиці 
Ірини Фаріон, новий правопис — не 
найближча редакція харківського. 
Найближча була 1999 року за ке-
рівництва Василя Німчука, яку тоді 
не затвердили. А цей правопис — 
абсолютно політичне замовлення, 
що відбувається у контексті тепе-
рішнього гібридного мислення. Ва-
ріантний ужиток пані Фаріон порів-
нює зі законодавчими кодексами, 
ставлячи риторичне запитання про 
те, як би ми жили, якби там було 
прописано або–або? На її переко-
нання, паралельна мовна норма 
допускає застосування українсько-
го та російського варіантів, а фемі-
нітиви — не компетенція правопи-
су, а політичне замовлення. Норму 
треба вводити перпендикулярно 
та давати рік на її опанування, а не 
розтягувати на тривалий час, не 
відтерміновувати те, що визначає 
нашу долю.

Ірина МАРТИН
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АКТИВНІ ПОЛІТЕХНІКИ КАФЕДРИ АФМ ІАПО 
РЕАЛІЗОВУЮТЬ ҐРАНТ ВІД БРИТАНСЬКОЇ РАДИ

Старший викладач кафедри АФМ Олег 
Дума та асистентка Марія Хім пройшли 
інтенсивний тренінг для фасилітаторів 
за програмою Active cititzens („Активні 
громадяни“) від Британської Ради. 
Вони поділилися своїми враженнями, 
перспективами для Політехніки та 
планами на майбутнє.

Які враження від учас - 
ті у проекті „Активні 

громадяни“?
— Ми пережили без-

ліч позитивних вражень 
від участі у ньому. На час 
реалізування потрапили 
у середовище цікавих 
та пасіонарних людей. 
Більшість самостійно ре-
алізовують низку громад-
ських ініціатив та проек-
тів у різних галузях. Інко-
ли ці проекти до простоти 
геніальні, скажімо, вста-
новлення знаків на пере-
хрестях одного зі сіл Лу-
ганської області. У селищі 
доволі розгалужена ме-
режа вулиць і вуличок без 
вказівників, тому швидка 
допомога, яка їхала зі 
сусіднього містечка, ви-
трачала занадто багато 
часу на добирання. Про-
блема існувала впродовж 
років та стала причиною 

кількох фатальних подій.  
Керівництво селища до 
того ігнорувало пробле-
му. Громадські активісти 
зібрали кошти у донор-
ських організацій та на 
кожному перехресті се-
лища встановили вказів-
ники, а також підготували 
мапу селища для праців-
ників швидкої допомоги. 
Проблему, що коштува-
ла багатьом здоров’я, 
розв’язали  простими 
дорожніми знаками і роз-
друківкою мапи.

І таких прикладів є 
дуже багато. Найважли-
віше, що я хотів би доне-
сти молоді на тренінгах, 
які ми будемо організо-
вувати, — долучитися до 
громадського життя до-
волі просто. Достатньо 
проявляти інтерес та ба-
жання, а ми розкажемо, 
як саме реалізовувати 

громадські проекти та де 
шукати підтримку.

Які переваги, можли-
вості це відкриває 

для Політехніки?
— Між Британською 

радою та Львівською по-
літехнікою укладено уго-
ду про співпрацю, ми з 
Марією представляємо 
програму „Активні гро-
мадяни“ у межах Полі-
техніки. Організуємо та 
проведемо низку тренін-
гів та сесій фасилітації 
ініціатив усіх охочих тут, 
у  Політехніці. До цього 
процесу ми залучимо 
також і фасилітаторів із 
інших регіонів України, 
можливо, представників 
програми „Активні гро-

мадяни“. Координатор 
програми на глобально-
му рівні — Майк Волдрон 
(Mike Waldron) також 
розглядає можливість 
долучитися до реалізу-
вання проекту в нашій 
альма-матер.

Які майбутні плани 
розвитку проекту у 

Політехніці?
— Для участі у фаси-

літаційних тренінгах за-
лучимо не тільки активну 
молодь зі середовища 
студентства або моло-
дих науковців, а й пред-
ставників громадського 
сектора регіону. Після 
участі у тренінгах ми 
допоможемо учасникам 
написати ґрантові заявки 
у Британську раду та от-
римати фінансування їх-
ніх проектів на суму до 
15 000 гривень на кожен 
проект. Так Британська 
рада сприяє розвитку 
громадського сектора, 
а Львівська політехніка 
стане хабом для поси-
лення знань і вмінь гро-
мадських активістів. Для 
учасників це можливість 
стати частиною спільноти 
„Активних громадян“, от-
римати підтримку влас-
них проектів, а також 
обмінятися досвідом та 
лайфхаками.

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН
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ОРІЄНТУВАТИСЯ, ВИРІШУВАТИ, ДІЯТИ
Юліан Сало, студент другого курсу кафедри систем 
автоматизованого проектування Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій, учасник і переможець трьох 
хакатонів, добре знає, куди скерувати свої знання та енергію, 
щоб стати успішним.

Юліану у пригоді ста-
ють знання англійської 
мови, творчий склад ро-
зуму, бажання пізнати як-
найбільше нової інформа-
ції і розумно скористатися 
нею. 

— Нині саме від мене 
залежить, який оберу век-
тор руху і в якій галузі, як 
буду рухатися до мети, — 
каже Юліан. — Автономія 
дозволяє обрати свою 
профільну спеціальність, 
а вибір у мене дуже широ-
кий: це може бути моде-
лювання систем сервер-
них мереж, проектування 
3D-моделей чи написання 
певного коду для різних 
комерційних проектів. Я 
все ще шукаю себе. На 
першому курсі зрозумів, 
що треба сконцентрува-
тися на практичній роботі, 
тому не замикаюся лише 
на навчанні. Разом з од-
нодумцями працюємо над 
різними проектами, уже 
тричі були призерами. 
Нині у моїй команді є два 
політехніки і два студенти 
зі Львівського універси-
тету безпеки життєдіяль-
ності. На промислове ви-
робництво ще не вийшли, 
а ось стартовий капітал 
потрошки збираємо. 

З чого починали?
— Розробляли си-

стему присутності учнів 
у школах, бо хотіли пере-
вірити, на що спроможні. 
На хакатоні „Ідеатон 3.0“ 
ми вибороли призове 
місце та виграли можли-
вість розвивати проект у 
Центрі підприємництва 
Львівської бізнес-школи 
при УКУ. Згодом зрозумі-
ли, що нам такий проект 
не під силу, адже йшлося 

про співпрацю з держа-
вою. Для нас це був дово-
лі складний пласт роботи. 
Приємно, що наш проект 
наштовхнув інші успішні та 
потужні компанії на реалі-
зування схожих ідей. Далі 
при тій же бізнес-школі 
взялися за розроблення 
пристрою для людей з 
вадами слуху, який мав 
попереджати їх про певні 
звуки. Перевірити ідею на 
міцність нам допомогли 
ментори зі США, Німеч-
чини, Південної Кореї, 
Бельгії, провідні україн-
ські засновники старта-
пів, зокрема й зі Львова, 
та представники Гарвард-
ської бізнес-школи. Вели-
ким поштовхом валідації 
був ще один хакатон, який 
відбувався у Львівській 
бізнес-школі, на якому 
теж здобули призове міс-
це. Так ми збільшили фі-
нансовий капітал для на-
шого стартапу.

Що плануєш надалі?
— Сподіваюся, 

що наш нинішній стартап 
переросте у компанію. 
Якщо розвиватимемося з 
командою у геометричній 
прогресії, то, гадаю, змо-
жемо монетизувати проект 
доволі швидко. Мені нічого 

не заважатиме ефективно 
керувати командою і на-
вчатися в університеті. На-
разі використовуємо так-
тику максимально довгого 
існування з тим, що маємо. 
А ця робота не вимагає ве-
ликих фінансових ресур-
сів. На жаль, Україна нині 
перебуває на такому етапі 
щодо стартапів, в якій були 
США у вісімдесяті — на-
прикінці дев’яностих років, 
тому вона переживає екс-
прес-онлайн-курс з нової 
економіки стартапів. 

Ти прочитав першо-
курсникам лекцію. 

Як вони її сприйняли?
— Фінансового успіху 

в мене ще нема, зате є 
багато досвіду, яким вар-
то ділитися з першокурс-
никами, застерегти їх від 
тих помилок, що зробив 
колись сам. Я розповів 
їм про створення коман-
ди, командну роботу, по-
радив, як розвивати свої 
проекти й досягати успіху. 
Паралельно приглядав-
ся до них, адже найбільш 
креативних можна долу-
чати до нашої команди. 
Мене студенти сприйняли 
позитивно. Вони відкриті 
до слухання, тим паче, що 
ми майже ровесники.

Як відбувається нав-
чання?

— Це залежить, як на 
нього дивитися. У Політесі 
я отримав знання з техніч-
них дисциплін. Поза його 
межами — з менеджмен-
ту, бізнес-аналізу, марке-
тингу, зв’язків з громад-
ськістю. Бачу, чого мені 
ще треба навчитися, ро-
зумію, куди маю рухатися 
далі. Деякі дисципліни, 

яких ми ще не вивчали, 
а вони мені вже потрібні, 
вивчаю зі зовнішніх дже-
рел. Навчився поєднувати 
освітню та практичну бази 
й бачити перспективу.

Береш участь в олім-
піадах?

— У мене до них схиль-
ності нема. Щоправда, 
брав участь у Всеукра-
їнському інженерному 
змаганні. Фінальний приз 
— ознайомча поїздка у 
компанію „Боїнг“, що по-
близу Сієтла у США (ком-
панія — партнер органі-
заторів цього змагання). 
Я пройшов три складні 
тури. У першому турі хо-
тілося вийти зі змагань, 
бо не було впевненості, 
що дійду до другого туру: 
змагалися ж інженери- 
авіаконструктори, кон-
структори з архітектурних 
та інших спеціальностей, 
тож у мене порівняно з 
ними було мало переваг. 
Несподівано для себе 
пройшов до другого туру, 
а далі — й до третього. 
Мені допомогли знання з 
організування командної 
роботи. Зрештою, п’ятеро 
учасників нашої „новоспе-
ченої“ команди перемогли 
(із п’яти команд мали об-
рати 10 переможців). Це 
круто! Ознайомча поїздка 
відбудеться десь восени. 

Юліан живе за прин-
ципом: „Оглядатися, орі-
єнтуватися, вирішувати 
й діяти“. Має добре коло 
знайомств, бо „це найкра-
ще, що може бути в житті, 
адже є справжньою вар-
тістю на ринку праці, ком-
панії“. Цікавиться автомо-
білями, футболом, елек-
тро- та танцювальною 
музикою, техно- та іншою 
сучасною музикою, не цу-
рається студентських роз-
ваг і набирається досвіду, 
потрібного в дорослому 
житті.

Катерина ГРЕЧИН
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ПОЛІТЕХНІКИ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ В АРХЕОЛОГІЧНИХ 
РОЗКОПКАХ

Першокурсники спеціальності „музеєзнавство, 
пам’яткознавство“, які вивчають дисципліну 
„Археологія України“, уже мають визначені плани 
на літо — у часі канікул вони візьмуть участь у 
археологічній експедиції спільно з археологами 
Львівського історичного музею.

Незважаючи на те, що в навчаль-
ному плані згаданих студентів архео - 
логічної практики немає, бажання 
поглибити здобуті теоретичні знан-

ня та застосувати їх на практиці взя-
ло гору. У планах експедиції — до-
слідження археологічних пам’яток 
на узгір’ї Вапнярка у Золочівському 

районі та вивчення різночасових 
городищ на Дністрі в Жидачівсько-
му районі Львівщини. Окрім цього, 
майбутні пам’яткоохоронці та му-
зейники спільно з фахівцями ка-
федри архітектури та реставрації 
нашого університету здійснять об-
стеження околиць скельного монас-
тиря у Розгірчі на Сколівщині. 

До участі у дослідженнях також 
запрошують усіх охочих.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ТА ПРАВНИКІВ

Політехніків запрошують долучитися до Ліги студентів Асоціації 
правників України — молодіжного крила Всеукраїнської 
громадської організації „Асоціація правників України“.

Організація розпочала 
свою діяльність 14 років 
тому в Києві, а розросла-
ся вже на 24 осередки по 
всій Україні. Робота Ліги 
спрямована на підви-
щення загального рівня 
знань студентів-прав-
ників: організації прав-
ничих шкіл, вебінарів, 
тренінгів, конференцій. 
Також налагодження 
контактів із українськи-
ми юристами-практика-
ми, сприяння та допомо-
га студентам в участі у 
міжнародних правничих 
заходах, стажуванні та 
працевлаштуванні. Окрім 
цього, організація актив-

но залучає правничу мо-
лодь обговорювати пи-
тання розвитку професії 
юриста, сприяє членам 
Ліги втілювати власні ідеї 
та проекти у різних галу-
зях, реалізовує соціальні 
програми, правоосвіт-
ні заходи, екологічні та 
благочинні акції, надає 
правничу допомогу на-
селенню.

Членами Ліги є близь-
ко 3000 студентів зі сотні 
найкращих українських 
вишів. Минулого року 
осередок організації 
відновив свою роботу у 
Львівській політехніці. 
Зокрема 23–24 берез-

ня відбулася масштабна 
Регіональна школа з ін-
формаційного права та 
кіберзлочинності. Тема-
тикою заходу стали ін-
формаційне право, роль 
юриста у період розвит-
ку інформаційних техно-
логій, електронні догово-
ри, кібергігієна, злочини 
у галузі інформаційного 
простору. Окрім цього, 
„лігівці“ Політехніки про-
вели чимало локальних 
заходів, долучалися до 
добрих справ, наприклад, 
стали донорами крові. 

Минулого місяця у Ві-
нниці відбулась IX Прав-
нича асамблея Ліги сту-
дентів АПУ, на якій підби-
ли підсумки за останній 
рік діяльності, визначили 
вектори роботи та обра-
ли новий склад Правлін-
ня організації на 2019–
2020 роки. Осередок 
Ліги в нашому універси-
теті визнали найкращим 
з-поміж інших у номінації 
„Прорив року“, а тепер 
уже колишнього голову 
Юрія Пукавського обрали 
на посаду координатора 

Західноукраїнського ре-
гіону Ліги студентів АПУ.

Наразі команда Ліги 
студентів АПУ у Львівській 
політехніці готується до 
плідної праці. За словами 
PR-менеджерки осеред-
ку, першокурсниці ІННП 
Христини Сидор, уже 
розпочали роботу над 
Compliance Law Forum, 
що відбудеться у жовтні. 
Учасники форуму дізна-
ються про юридичні тон-
кощі ведення бізнесу — 
дотримання певних пра-
вил допоможе компаніям 
уникати штрафів і позовів, 
а також сприятиме про-
цвітанню й стабільності. 
Молоді юристи ознайом-
ляться зі створенням, 
провадженням та контро-
лем таких правових стра-
тегій, а також розглянуть 
практичні кейси.

Організація радо за-
прошує майбутніх прав-
ників та юристів. Якщо ви 
— активний студент, який 
бажає здійснити внесок у 
розвиток юриспруденції, 
станьте частиною мо-
лодої правничої еліти. 
Докладніша інформація 
— на фейсбук-сторінці 
„Локальний осередок Ліги 
студентів АПУ в НУ „ЛП“.

Анастасія СТЕПАНЯК
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СТУДІЇ

У ПОЛІТЕХНІЦІ РОЗПОЧАЛОСЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЛІТО

Від 19 червня учні львівських шкіл знайомляться 
з нашим університетом — стартували два літні 
наукові табори — „Політехнік Camp-2019“ та  
„ІТ-Camp-2019“.

Це уможливила кооперація 
Львівської обласної Малої академії 
наук та Львівської політехніки, зо-
крема Інтелектуального навчаль-
но-наукового центру професій-
но-кар’єрної орієнтації під керів-
ництвом Василя Лозинського.

Урочисте відкриття літніх шкіл 
відбулося у Науково-технічній біб- 
ліотеці Політехніки. Учасниками 
таборів стали учні 8–11 класів гім-
назії „Євшан“, ліцею „Львівський“ 
та Львівської академічної гімна-
зії, на яких упродовж десяти днів 
чекає захопливий світ сучасних 
технологій, знайомство з різними 
спеціальностями, що пропонує 
Політехніка, робота у команді та 
нові друзі.

Знайомство з університетом 
розпочалося тренінгом. Учасни-
ки виконували завдання на ло-
гічне мислення та креативність, 
розповідали про себе та знайо-
милися одне з одним. Зокрема, 
їм довелося з п’яти попередньо 
обраних слів вигадати рекламний 

слоган для кросівок. На виконан-
ня завдання школярі мали лише 
три хвилини, впоралися не лише 
вчасно, а й продемонстрували 
неабияку креативність. Основний 
меседж тренінгу — відкрийте 
свою приховану креативність та 
не бійтеся видатися смішними у 
власних ідеях.

Наступним пунктом у марш-
руті школярів став Інститут теле-
комунікацій, радіоелектроніки та 
електронної техніки, де на кафедрі 
електронних засобів інформацій-
но-комп’ютерних технологій учнів 
чекала лекція на тему „Програму-
вання мікропроцесорної техніки 
та її взаємодія з периферійними 
пристроями“. Окрім цього, школя-
рів ознайомили з роботою контро- 

лерів Arduino, мінікомп’ютерів 
Raspberry Pi, 3D-принтера та аві-
оніки БПЛА.

А 21 червня учасники „Політех-
нік Camp-2019“ відвідали Інститут 
інженерної механіки і транспор-
ту, зокрема кафедру прикладно-
го матеріалознавства та обробки 
матеріалів. Директор ІІМТ Олексій 
Ланець розповів школярам про іс-
торію інституту та його сучасну ді-

яльність, а доцент кафедр ПМОМ 
Едуард Плешаков прочитав лек-
цію про матеріалознавство.

— Оскільки технічні науки нині 
не дуже популярні серед дітей, 
нам складно знайти охочих для 
написання науково-дослідних 
робіт на таку тематику. Ми хоті-
ли зацікавити школярів ще з літа, 
тому й вирішили створити такий 
табір. Ми дуже вдячні, що Василь 
Лозинський чудово підібрав інсти-
тути й кафедри — учням справді 
цікаво. Щодня ми відвідуємо різні 
інститути: даємо дітям відчути, що 
— їхнє, а що — ні. Особисто мене 
вразило, що майже кожна спеці-
альність у Політехніці базується 
на великому об’ємі комп’ютерних 
технологій. Сучасний розвиток 
науки потребує комп’ютериза-
ції кожної галузі, тому бути лише 
ІТ-спеціалістом або спеціалістом 
певної галузі — вже замало. Від-
відуючи різні інститути, майбутні 
абітурієнти можуть зрозуміти, що 
не обов’язково вступати на ІТ-тех-

нології, можна, наприклад, піти на 
радіотехніку і теж багато програ-
мувати. Наразі ми дуже вражені 
та задоволені Політехнікою, — 
коментує Ірина Лема, кураторка 
„Політехнік Camp-2019“ з боку 
Малої академії.

Анастасія ЗАДОРОЖНА,  
Анастасія СТЕПАНЯК 

(МОЗГОВА)
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СТУДІЇ

ЗАХИСТ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: ДОСВІД 
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

У Львівській політехніці у середу, 19 червня,  відбулася 
конференція, присвячена державному захисту національних 
меншин у країнах „Вишеградської групи“ (Чехії, Словаччини, 
Угорщини і Польщі).

Організувала захід 
кафедра політології  та 
міжнародних відносин 
Інституту гуманітарних 
та соціальних наук за 
підсумками виконання 
однойменного ґранту, 
фінансованого Міжна-
родним Вишеградським 
фондом і Міністерством 
закордонних справ Рес-
публіки Кореї. Партнера-
ми стала низка універси-
тетів, зокрема — Вармін-
сько-Мазурський 
(Польща), Карлів 
(Чехія) і Паннонії 
(Угорщина). Участь 
у конференції також 
взяли представни-
ки департаменту з 
питань національ-
ностей та міграції 
Львівської обласної 
державної адміні-
страції та органі-
зацій національних 
меншин області — 
польської, чеської, 
угорської.

Керівниця проек-
ту — директорка Ін-
ституту гуманітар-

них та соціальних наук 
професорка Ярина Тур-
чин. Вона представила 
колективну монографію 
з теоретичними і прак-
тичними дослідженнями 
захисту прав національ-
них і етнічних меншин у 
чотирьох країнах ЄС, які 
здійснювали українські, 
польські, чеські й угор-
ські вчені, розповіла про 
особливості діяльності 
національних меншин у 

Вармінсько-Мазур-
ському воєводстві.

На конференції 
обговорили низку 
питань. Зокрема 
професорка Вар-
мінсько-Мазур-
ського університе-
ту Тереза Астрамо-
вич-Лейк розповіла 
про діяльність поль-
ської меншини у 
Львові. Про етнічну 
міграцію до Поль-
щі та особливості 
надання „Карти по-
ляка“ громадянам 

пострадянських держав 
говорив доцент Карло-
вого університету в Празі 
Ондрей Кліпа. Професор 
Львівської політехніки 
Микола Гетьманчук зро-
бив акцент на дискусій-
них питаннях наукового 
та юридичного визна-
чення національних та 
етнічних меншин.

Також професорка Га-
лина Луцишин говорила 
про роль національних 

меншин у зовнішній полі-
тиці країн Вишеградської 
групи та порівняла дані 
про специфіку захисту 
прав національних мен-
шин у Чехії, Польщі та 
Угорщині.

Представники ор-
ганізацій національних 
меншин області у ме-
жах дискусії вказали на 
важливість таких тем: 
розвиток системи осві-
ти мовами нацменшин, 
підтримка ЗМІ, органі-
зація культурних заходів.

Ярина Турчин зазна-
чила, що над цими пи-
таннями ще працювати-
муть.

Науковці Львівської 
політехніки сподіва-

ються, що після за-
вершення ґранту 
від Міжнародного 
Вишеградського 
фонду продовжать 
роботу над дослі-
дженням проблем 
національних мен-
шин та способами 
їх розв’язування. 
За участі органів 
державної влади та 
місцевого самовря-
дування, зокрема, у 
рамках нових націо-
нальних і міжнарод-
них ґрантів.

Ольга МАЦЬКІВ
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ПРОСВІТА

ВСІ ДЛЯ НАЦІЇ — НАЦІЯ ДЛЯ КОЖНОГО!
Упорядковуючи перед відпусткою своє робоче місце, надибала 
книжечку „Григорій Стецюк — лицар революції духа“. Я не 
знаю, як вона опинилася на моїй редакційній поличці, але 
погортавши її, зацікавилася і подумала, що варто поділитися 
прочитаним із нашими читачами. 

Григорій Стецюк 
(1890‒1948?) — журна-
ліст, сотник УГА, доктор 
політичних наук. Наро-
дився в с. Гнилички на 
Тернопільщині. Закінчив 
із відзнакою Тернопіль-
ську українську гімна-
зію ім. Франца-Йосифа I 
(1909), навчався у Львів-
ському (1910‒1912), Ві-
денському (1913‒1914) 
і Франкфуртському уні-
верситетах, під час Пер-
шої світової війни воював 
на італійському фронті, 
згодом — сотник у складі 
УГА в Галичині і на Східній 
Україні, до 1929 р. пере-
бував в еміграції у Франк- 
фурті на Майні, захистив 
докторат із соціальних 
наук і економіки в уні-
верситеті м. Франкфурта 
(1926), був членом ред-
колегії видавництва Івана 
Тиктора (від 1930 р.), дру-
кувався в „Новому часі“ 
(від 1930 р.) і „Календарі 
для всіх Нового часу“, ви-
данні Д. Палієва „Перемо-
га“ (1933‒1934), очолював 
півтижневик „Наш Пра-
пор“ у Львові (1938‒1939) 
і тижневик для україн-
ських робітників у гене-
рал-губернаторстві „Ві-
сті“ (1943‒1945) у Берліні. 
У 1939‒1941 рр. мешкав у 
Кракові. Заарештований 
10 травня 1945 р. в Берлі-
ні. Перебував на засланні 
в Маріїнську Кемеровської 
області. 

Про нього згадував у 
своїх „Споминах“* мит-
рополит Й. Сліпий: „Ле-
жав там в ляґрі доктор 
Григорій Стецюк, якого 

арештували десь в Ні-
меччині. Я, поробивши 
знайомства з деякими 
росіянами з Владивосто-
ка, поручив його до хору, 
бо він співав гарним ба-
ритоном. Крім того, по-
магав йому також одер-
жаними посилками. Але 
коли мене забрали з того 
ляґра, то він помер“.**

У книжці зібрано стат-
ті, політичні й економічні 
огляди автора, опубліко-
вані в названих часопи-
сах. За словами лауреа-
та Шевченківської премії 
Ігоря Калинця, „всі вони 
україноцентричні — і ви-
рішені в дусі української 
ідеї“. У час, „коли утвер-
джувалися антилюдяні 
системи комунізму, фа-
шизму, нацизму, йдеться 
про пошуки нашого місця 
під сонцем“. Науковець і 
журналіст на підставі ана-
лізу історичного минуло-
го українського народу і 
досвіду сильних держав 
намагався знайти місце 
України у світі і шляхи до 
побудови власної силь-

ної, багатої і справедливої 
держави.

Про злободенність 
порушуваних проблем 
говорять уже самі назви: 
Україна і Європа, У нас і 
у них, Соціальне питання, 
Молодь — майбутнє нації, 
Туга за сильним прово-
дом, Фронтова генера-
ція, Маса і провід, Війна 
і революція в житті нації, 
Нація і революція, Ре-
волюція і господарство, 
Безробіття, Оборона на-
ції, За душу українського 
робітництва, Тернистим 
шляхом до воскресіння, 
Між миром і війною та 
інші. 

У післямові до книж-
ки доцент Львівської по-
літехніки Ліда Лісовська 
пише: „Видатний еконо-
міст-соціолог Г. Ю. Сте-
цюк як фахівець із розвит-
ку соціальних процесів у 
суспільстві добре усві-
домлював необхідність 
самоутвердження україн-
ців як сучасної політичної 
нації. Він підтвердив не-
обхідність боронити свою 
націю і її право на само-
ствердження власним 
життям…“. Вона високо 
оцінює аналітичні праці 
Г. Стецюка на економіч-
ну тематику, зокрема про 
причини безробіття укра-
їнської інтелігенції, необ-
хідність створення міцних 
економічних підвалин, 
господарями яких були б 
українці, важливість інно-
вацій для піднесення на-
ціональної економіки. 

Хоч вони написані 
ще в 30-ті роки минуло-
го століття, але чимало 
порушених політичних 
й економічних тем акту-
альні й досі, а роздуми й 

аргументи автора можуть 
допомогти нашим сучас-
никам краще зрозуміти 
українську історію і зро-
бити з неї висновки, щоб 
не повторювати давніх 
помилок і не наступати 
на старі граблі. 

Найцікавіші з тез Гри-
горія Стецюка — пропо-
ную нашим читачам. 

 • Ми — молода нація. 
Молодість нації не зале-
жить від віку, історії, але 
від віри в свої сили, від 
відваги видвигати нові 
питання і їх розв’язувати, 
від сили переперти свої 
домагання, навіть проти 
неохоти чи волі старших 
народів, які тішаться по-
сіданням, ситістю набу-
того. Однак ніяка нація 
не розв’язує проблем, 
утікаючи перед ними, але 
видвигаючи їх у площину 
свідомости, праці і бо-
ротьби.

 • Повстання чи війни, 
які не мають нової віри, 
не творять нового життя, 
а тільки змінюють особи 
чи форми правління, не 
є дійсними революціями.

 • Без тієї віри, яка при-
носить революцію духа, 
народ попадає під впливи 
чужих ідей, чужої рево-
люції. Духова незалежна 
нація родиться тільки у 
власній духовій револю-
ції.

 • Бувають часи в історії 
народу, де провідна вер-
ства мусить спромогтися 
на великі жертви, на ве-
ликі діла, щоби перемог-
ти небезпеку, яка грозить 
цілій нації. В таких саме 
часах живемо.

 • Партія не може ви-
рішувати сьогоднішніх 
проблем нації, їх вирі-
шить тільки нація через 
своїх представників, а не 
репрезентантів.

 • Без довір’я мас всяка 
політична акція безуспіш-
на.

 • Політична партія, що 
хоче зберегти довір’я мас 

* Йосиф Сліпий. Спомини. Львів‒Київ: Вид-во УКУ, 2014, с. 174.
** У цьому таборі митрополит Й. Сліпий перебував від 1946 до 
1947 року.
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ПРОСВІТА

ПРО КУЛЬТУРУ МОВИ, НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС  
І ВШАНУВАННЯ „ПРОСВІТИ“

На останньому цього навчаль-
ного року засіданні ради Товари-
ства „Просвіта“ Львівської полі-
техніки, яке відбулося 13 червня, 
просвітяни обговорювали пробле-
ми культури мови та спілкування 
студентів (заступник голови Това-
риства доцент кафедри адміністру-
вання й менеджменту персоналу 
Надія Любомудрова, громадський 
діяч Богдан Максимович). 

З новим правописом української 
мови ознайомила присутніх стар-
ший викладач кафедри української 
мови Лілія Харчук. 

Голова „Просвіти“ професор 
Христина Бурштинська проінфор-
мувала про ювілейні заходи зі 
вшанування пам’яті першого голо-
ви Товариства Романа Іваничука 
(вечір пам’яті в театрі ім. М. Зань-
ковецької, відкриття меморіаль-

ної таблиці на будинку, де мешкав 
письменник, та покладання квітів 
до його могили на Личаківському 
цвинтарі).

Цього ж дня з нагоди 31-ї річ-
ниці створення Товариства укра-
їнської мови відбулися урочистості 
біля пам’ятника „Просвіті“, у яких 
також взяли участь просвітяни-по-
літехніки.

Марія БУЦМАНЮК

і хоче мати стовідсоткову 
певність, що того довір’я 
не захитає ніяка демаго-
гія других, ворожих пар-
тій, мусить сама створити 
основи для такого довір’я.

 • Ми не думали про 
нашу долю, про велику 
трагедію української на-
ції. втікали перед трагіч-
ністю, нарікали „на біду“, 
бо не хотіли визнати, що 
противністю до оптиміз-
му не є песимізм, а геро-
їзм.

 • Те, за що люди добро-
вільно жертвують життям, 
те, що кидає їх в найбіль-
ші небезпеки, що каже 
їм поборювати труднощі, 

зносити невигоди, те, що 
зі звичайного смертель-
ника робить героя, те 
не було матеріальне. Це 
була віра!

 • Віру поконує лише 
віра. Проти червоного 
інтернаціоналізму міг 
виступити лише націона-
лізм.

 • Українці почали війну 
як нарід, а вийшли з неї 
як нація. 

 • Нерішучість у вели-
ких, переломових хвилях 
сунулася, як тінь, за укра-
їнцем. Цю нерішучість пе-
реміг український вояк, 
але її не переміг україн-
ський політик. 

 • Модерна війна є „то-
тальна“, себто є вій-
ною народів, а не тільки 
військ.

 • Нація, що змагає до 
могутности, мусить мати 
не тільки героїв-полко-
водців, але й героїв-дер-
жавників, героїв госпо-
дарських організацій.

 • У боротьбі чоловіка 
з Богом побідить Бог. У 
боротьбі ГПУ з нацією — 
побідить нація.

 • Всі для нації — нація 
для кожного!

 • Якщо думки в неладі, 
то слова попадають в не-
лад, якщо слова в неладі, 
то діла попадають в не-

лад, якщо діла в неладі, то 
й нарід попадає в нелад.

 • Наука є предтечею 
майбутнього.

 • Йдемо назустріч на-
шій новій добі. Йдемо на-
зустріч новій нашій долі. 
Тому треба нам цих вели-
ких характерів. Треба нам 
цих носіїв майбутнього, 
які з чистою совістю мог-
ли б про себе сказати: 
„Ми щасливі, що може-
мо працювати в цих для 
України преважких часах, 
бо нам не конче жити, 
але конче працювати для 
світлого майбутнього 
України“.

Ярослава ВЕЛИЧКО

НАШ КАЛЕНДАР
28 червня — День Конституції України.
30 червня — День молоді.
1 липня — День архітектури.

Пам’ятні дати
27.06.1964 — у Вашингтоні відкрито 
пам’ятник Тарасові Шевченку.
28.06.1577 — народився Пітер Пауль 
Рубенс, фламандський живописець.
28.06.1911 — помер Архип Тесленко, 
український письменник.
28.06.1996 — Верховна Рада України 
ухвалила Конституцію України.
29.06.1681 — народився Феофан Про-
копович, громадський діяч, письмен-

ник i публіцист, автор трагікомедії 
„Володимир“.
29.06.1900 — народився Антуан де 
Сент-Екзюпері, французький пись-
менник, військовий пілот.
29.06.1938 — помер генерал Мирон 
Тарнавський — Головнокомандувач 
УГА.
30.06.1907 — народився генерал Ро-
ман Шухевич (Тарас Чупринка), голо-
ва Бюро Проводу ОУН (б), Головний 
командир УПА.
30.06.1941 — у Львові проголошено 
Акт відновлення Української Само-
стійної Держави. Створено уряд під 
проводом Ярослава Стецька.

1.07.1646 — народився Ґотфрід Віль-
гельм Ляйбніц, німецький учений, ма-
тематик і філософ.
1.07.1877 — розпочався перший теніс-
ний турнір у Вімблдоні.
1.07.1910 — у Львові польські шовіністи 
вбили українського студента Адама  
Коцка.
1.07.1918 — заснували Український уні-
верситет у Кам’янці-Подільському.
1.07.1966 — померла Наталена Короле-
ва, українська письменниця.
2.07.1895 — помер Михайло Драгома-
нов, визначний український учений, 
історик, літературознавець, фолькло-
рист і громадський діяч.
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СУСПІЛЬСТВО

Julivanna Music Studio, 
Voice Coach. Волонтерка, 
ініціаторка концертного 
проекту „З любов’ю до 
України“, метою якого був 
збір коштів для родин, по-
страждалих під час війни 
на сході України.

Присутні насолоджу-
валися співом та сторінка 
за сторінкою відкривали 
для себе життя великої 
співачки, яка викликала 
овації в найбільших залах 
світу — Італії, Франції, 
Великій Британії, Іспанії, 
Аргентині й інших кра-
їнах, зачаровуючи сво-
їм голосом, акторською 
грою та красою, дарова-
ною Богом. Захід, який 
організували заступ-
ники директора МІОК 
Оксана П’ятковська та 
Андрій Яців, приурочили 
100-літтю її уродин.

Іра Маланюк, народ-
жена в Івано-Франків-
ську, стала однією зі ше-
сти найкращих у світі ви-
конавиць Ваґнерівських 
опер. Тогочасні критики 
писали про нашу зем-
лячку — „нова Венера, 
яка прийшла з України“, 
„найбільша оперна спі-
вачка континенту“. Іра 
Маланюк солувала 270 
разів у віденській Фолькс - 
опері, 212 разів — у Ві-
денському державному 
оперному театрі. Це в 
середньому по три сольні 
виступи щомісяця впро-
довж оперного сезону. 
1973 року в Австрії Іра 
Маланюк була удостоєна 
звання Камерзінґерін.

„Звідки виникла моя 
любов до опери, що вже 
з дитинства світила мені 
провідною зіркою, — не 
можу сказати. Щоправда, 
у нашій родині була опер-
на співачка, яка досягла 
світової слави — Соло-
мія Крушельницька. Вона 

була донькою 
одного з бра-
тів моєї бабуні 
Маланюк, отже, 
кузиною мого 
батька. Наші 
дороги ніколи 
не перетинали-
ся — я ніколи не 
зустрічала Кру-
шельницької, не 
бачила її на сце-
ні, але, може, 
якась крапля її 
крові, замішаної 
на театрі, тече в 
моїх жилах?“, — 
писала Іра Ма-
ланюк.

П е р ш о в і д -
кривачка укра-
їнських імен у 
світі Стефанія 
Павлишин, яка є 
найглибшою до-
слідницею жит-
тя та творчості Іри Ма-
ланюк і авторкою фільму 
про неї, розповіла чима-
ло цікавого про талано-
виту співачку.

— Коли я почула в за-
писі голос Іри Маланюк, 
то сказала, що треба пи-
сати не статтю, а книж-
ку. Я мала 17 днів із нею в 
Австрії. Коли мені винес-
ли шість колосальних то-
мів, набитих схвальними 
рецензіями на спів Мала-
нюк, зрозуміла, що таких 
схвальних рецензій я ще 
не зустрічала. Її хвалили 
за голос надзвичайної 
краси і природність спі-
ву, в якому відчувалася 
радість, артистичність. 
Вона була жінкою над-
звичайної краси. Про 
себе завжди казала: „Я 
— Іра, українка з Гали-
чини“. Була прикладом 
громадянки і зразком 
того, як жити, щоб вико-
нати свою роль у житті. 
Якби кожен українець так 
розвивався, працював як 
Іра Маланюк, то Україна 
була б найвизначнішою у 

світі, — наголосила Сте-
фанія Павлишин.

Іра Маланюк із 16 ро-
ків почала займатися 
оперним вокалом у кон-
серваторії рідного Іва-
но-Франківська, згодом 
навчалася у професора 
Львівської консерваторії 
Адама Дідура. 1939 року 
дебютувала в ролі Амне-
ріс в опері Верді „Аїда“ 
на сцені Львівського 
оперного театру. У 26 ро-
ків розпочалася її захід-
ноєвропейська кар’єра в 
оперному театрі Ґраца. 
Від 1947 до 1952 р. була 
солісткою опери в Цюри-
ху. Від 1952 до 1956 р. — 
солісткою Мюнхенського 
оперного театру. 

Австрія стала краї-
ною, де Іра Маланюк за-
вершила кар’єру співач-
ки. Та вона не відійшла 
від мистецтва, а була 
професоркою у Консер-
ваторії міста Ґрац (пі-
зніше перейменованої 
на Університет музики і 
акторського мистецтва), 
де викладала від 1970 до 

1991 р. Підготува-
ла до іспитів по-
над 100 молодих 
митців.

„Мені снилося, 
що життя — ра-
дість, коли про-
кинулася, зрозу-
міла, що життя — 
обов’язок. Коли я 
почала працюва-
ти, то життя стало 
радістю“, — писа-
ла Іра Маланюк.

Ідея заходу 
належала ке-
рівниці літера-
турного відділу 
львівської націо-
нальної опери 
Надії Труш та 
племінниці Іри 
Маланюк — інже-
нерці Інституту 
інженерної меха-
ніки та транспор-

ту Вірі Білевич.
Пані Віра розповіла 

цікавинки про світову 
зірку. 1994 року, коли ра-
зом зі сином гостювала 
у своєї „тети“ в Австрії, 
мала нагоду краще пі-
знати її звички і характер. 
Зокрема велику любов 
до новин та спорту. Іра 
Маланюк до зрілого віку 
каталася на ковзанах, 
грала в гольф, а потім 
захопилася бріджем. Не 
пропускала жодних фут-
больних і тенісних мат-
чів. А ще любила швидку 
їзду на своєму мерседесі 
і не терпіла запізнень. 

Завершився захід сло-
вами вдячності від гості 
зі Сан-Франциско Іванни 
Таратули Філіпенко, яка 
була захоплена сприй-
няттям її співу та знайом-
ством з політехніками, 
а також за можливість 
вшанувати величну по-
стать Іри Маланюк, ви-
конавши арії, якими вона 
дивувала світ. 

Наталія ПАВЛИШИН

„ГОЛОС СЕРЦЯ“: ПОЛІТЕХНІКИ ВШАНУВАЛИ 
ОПЕРНУ СПІВАЧКУ ІРУ МАЛАНЮК
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СУСПІЛЬСТВО

УПЕРШЕ У ЛЬВОВІ — APASSIONATA

28 червня у концертній залі Львівської національної 
філармонії відбудеться Міжнародний фестиваль пісень 
легенди польської естради, найпопулярнішого співака 
1950–60-х років Януша Ґнятковського.

Януш Ґнятковський народився у 
Львові, дитинство провів у Стрию, 
Станіславові й Старому Мізуні, 
а після Другої світової війни його 
переселили до Польщі. Тужив за 
Україною, виступав у Львові га-
стролером. 1988 року разом зі спі-

вачкою і дружиною Кристиною Ма-
чєєвською записав альбом, в якому 
українською та польською звучать 
відомі шлягери української естра-
ди. Загалом його популярність була 
надзвичайно висока — збирав на 
своїх концертах у Польщі та за кор-

доном десятки тисяч фанів, видав 
декілька платівок.

На концерті 28 червня пролу-
нають золоті шлягери з репертуа-
ру Януша Ґнятковського, зокрема 
в українських переспівах поетеси 
Анни Канич. Їх виконуватимуть ві-
домі польські й українські співа-
ки. Крім цього, у фойє філармонії 
можна оглянути ексклюзивну фо-
товиставку, придбати диски Януша 
Ґнятковського і Кристини Мачєєв-
ської.

Н. Я.

ПЕРЕСІДАЄМО НА ВЕЛОСИПЕДИ!

Велоінфраструктура Львова постійно збільшується, а 
тимчасом чимало студентів Політехніки вже обрали велосипед 
головним засобом пересування містом. Про тонкощі та 
нюанси, пов’язані із двоколісним транспортом, — далі.

Почнемо зі статис-
тики. Сьогодні тран-
спортна мережа міста 
нараховує понад 100 км 
велодоріжок. До слова, 
за планом до 2020 року 
кількість шляхів має сяг-
нути позначки 268 км. 
Також у Львові, за дани-
ми статистики, існують 
30 пунктів велопрокату, 
35 веломайстерень та 
352 велопарковки.

Але попри ці, здава-
лося б, добрі показники, 

велосипедисти ствер-
джують, що існують про-
блеми з велошляхами. 

Студентка ІНПП Со-
фія Ройко каже, що ко-
ристується цим видом 
транспорту на дозвіллі 
та, щоб підтримувати 
себе у гарній фізичній 
формі, здебільшого їз-
дить лише у своєму ра-
йоні. Дівчина погоджу-
ється, що велодоріж-
ки — хороша ідея. Але 
серед дискомфортних 

моментів виділяє два: 
клаптиковість мережі та 
пішоходів, які заходять 
на велозону.

Студент ІНЕМ Дми-
тро Вулик позиціонує 
велосипед основним 
засобом  пересування. 
Каже, що „перейшов 
на нього з громадсько-
го транспорту, бо так і 
дешевше, і здоровіше, а 
іноді ще й швидше“. 

Хлопець також до-
дає, що дуже задоволе-

ний постійним розвит-
ком велоінфраструктури 
міста. Але жаліється на 
жінок із візочками, які 
пересуваються вело-
шляхами. 

Ідеолог проекту по-
будови велодоріжок у 
Львові Олег Шмід проко-
ментував проблеми роз-
витку велоінфраструкту-
ри. За його словами, на 
вулиці Коперника нема 
пішохідної зони, бо про-
ект цієї ділянки розро-
били одним з перших у 
місті ще 2011 року й при-
пустилися помилки. З 
тієї ж причини на Лича-
ківській немає велодо-
ріжки, хоча вулицю вже 
реконструювали. Проте, 
зазначив Олег Шмід, до 
центру міста можна по-
трапити й іншими марш-
рутами: через Личаків-
ський парк, скажімо. 
Окрему занепокоєність 
директор ЛКП „Інститут 
просторового розвитку“ 
висловив щодо стану 
велодоріжок на вулиці 
Зеленій. Каже, головна 
проблема, що юридич-
но неможливо отрима-
ти кошти від підрядника 
через заборгованість 
перед ним. 

Микита ГАВРИЛЮК| С
ві

тл
ин

а 
М

ик
ит

и 
Га

вр
ил

ю
ка

ч. 21 [3061]
27 червня — 3 липня  2019 17



КУЛЬТУРА

АНГЕЛИ: ЗДАВНА І ДОТЕПЕР

Між світом матеріальним і невидимим, духовним, існує місток. 
Його створюють істоти, яких ми звикли називати ангелами, — 
Божі посланці. Те, як їх малює людська уява в різні часи 
й у різних формах та проявах, нам відкриває масштабний 
виставковий проект „Ангели“ у залах Палацу Лозинського 
(вул. Стефаника, 3) та в Музеї Пінзеля (пл. Митна, 2). Ця 
неординарна культурна подія ще й довготривала — експозиція 
відкрита до 22 вересня.

Від задуму до 
його втілення минуло 
три роки. І це неба-
гато — за кордоном 
виставки планують 
років за п’ять, тому 
ця експозиція має 
артефакти лише за-
куплені, а не надані 
іноземними музея-
ми. Гігантські якісні 
закордонні проекти 
надихнули Павла Гу-
дімова зробити свій 
амбіційний проект в 
Україні, а таким чи-
ном „перепрошити 
нашу музейну куль-
туру“.

„Ангели“ — це по-
над 400 експонатів, 
які надали 30 укра-
їнських музеїв та 5 
колекціонерів. Це вели-
чезний часовий зріз (від 
давнини до сучасності, 
аж до кітчу) та вперше — 
філософське осмислення 
такої теми. Серед експо-
нованих творів — предме-
ти археології, скульптури, 

живопису, а також побу-
тові артефакти, зйом-
ки розписів у соборах. 
Ангели представлені у 
творчості багатьох мит-
ців, зокрема Рембранд-
та, Врубеля, Кульчицької, 
Новаківського, Шагала, 
Кабакова та інших. Вони 
дуже різні, проте разом 
творять єдину візуальну 
розповідь, поділену на 
п'ять тематичних частин. 
Куратор експозиції Павло 
Гудімов розкриває образ 
ангела, використовую-
чи прийом, який називає 
„виставка-книга“. Вона 
схожа на своєрідну ан-
тологію, яку можна „гор-
тати“ згідно з розділами, 
котрі переосмислюють 
окремі виміри існування 
ангелів. Розділ „Крилаті“ 
розповість про крилатих 
істот міфології, які стали 

предтечею появи анге-
лів-духовних істот. Осо-
бливу увагу привертає 
скульптура амурів, що 
б’ються за серце, — її 
привезли з Національ-
ного музею мистецтв 
ім. Богдана та Варвари 
Ханенків, важить вона 
750 кг. Образи ангелів 
у релігійних сюжетах 
розкриває розділ „Сю-
жети“. Небесні ієрархії 
через власні відчуття 
передає художниця 
Альбіна Ялоза — гра-
ється зі світлом, химер-
ністю, кольоровістю. 
Поряд із її інсталяцією 
у рожевій залі на дру-
гому поверсі Палацу 
Лозинського розмісти-
лися „Архангели і іє-

рархії“. Образу ангела у 
мистецькій традиції при-
свячений розділ „Культу-
ра“. У ньому — твори Аль-
брехта Дюрера, Миколи 

Стороженка, Сальвадора 
Далі, Мартина Шонгауе-
ра, а також найдорожча 
робота з Музею Ханен-
ків — „Амури“ Франсуа 
Буше. І останній розділ — 
„Ангели та люди“, котрий 
демонструє, що ангели 
— посеред нас, у побу-
тових речах, на поштових 
листівках, марках, вінілах. 
Масова культура дещо 
знівелювала святий об-
раз, надавши йому різних 
інтерпретацій.

У Музеї Пінзеля відбу-
вається ж діалог між май-
страми — Йоаном Геор-
гієм Пінзелем і Тіберієм 
Сільваші. Його супрово-
джує багатотрекова му-
зично-ангельська компо-
зиція, яку спеціально для 
проекту створив Святос-
лав Луньов.

Проект „Ангели“ пе-
редбачає цілу програ-
му — перформанс „Ніч 
ангелів у Львові“, куратор-
ські екскурсії окремими 
залами, представлення 
каталогу. І все побачене 
й почуте — тільки пер-
ша частина запланованої 
трилогії.
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КУЛЬТУРА

І ЗНОВУ — ГРАН-ПРІ

14–16 червня у Трускавці вшосте відбувся Міжнародний 
фестиваль-конкурс оркестрів, інструментальних 
ансамблів та мажореток „Яскрава Симфонія 
Прикарпаття“. Гран-прі фестивалю здобув народний 
духовий оркестр Львівської політехніки „Політехнік“, 
головний диригент якого — заслужений діяч мистецтв 
України Микола Орач.

На фестиваль завітали професій-
ні та аматорські оркестри й ансамб-
лі з різних куточків України: пред-
ставили Київську, Дніпропетровську, 
Волинську, Закарпатську, Львівську 
області. Спеціальним гостем фести-
валю став заслужений академічний 
центральний ансамбль пісні і танцю 

Збройних сил України під орудою 
народного артиста України Дмитра 
Антонюка.

На другий день фестивалю у 
трускавецькому Палаці мистецтв 
ім. Т. Шевченка відбувся конкурс. 
„Політехнік“ свою програму для 
журі відкрив „Маршем Радецько-

го“. Упродовж фестивальних днів 
оркестр виступав у кількох локаціях. 
У його виконанні пролунали твори 
українських і зарубіжних компози-
торів. Особливо вразив публіку та 
журі фестивалю всесвітній джазо-
вий хіт середини 1960-х років The 
Girl from Ipanema, який супрово-
джувала хореографічна компози-
ція у виконанні шоу-балету „Аверс“ 
Львівської політехніки (керівниця — 
Галина Полюхович, вокальну партію 
виконав третьокурсник Львівської 
політехніки Андрій Чебанов).

Три фестивальні дні „Політехнік“ 
змагався нарівні з професійними ін-
струментальними оркестрами. Він 
продемонстрував високу виконав-
ську майстерність, гідно представив 
Львівську політехніку й отримав най-
вищу нагороду — гран-прі! І це за-
служено. Адже ставлення студентів 
та керівника до репетицій і виступів 
дуже відповідальне й серйозне. Ко-
лектив постійно працює над удоско-
наленням майстерності виконання й 
оновленням репертуару, шукає нові 
форми творчої активності.

На гала-концерті фестивалю, 
на головній площі міста, спільно 
відтворювали пісню „Моя Україно“ 
— її разом виконали понад 300 ор-
кестрантів під диригуванням народ-
ного артиста України, голови журі 
Володимира Деркача.

ДЛЯ МИСТЕЦТВА НЕМАЄ КОРДОНІВ

Народний ансамбль танцю „Вірність“ Народного 
дому „Просвіта“, керівником якого є вже понад 30 
років Анатолій Фолюш, був учасником престижного 
25 міжнародного фестивалю „Менелайдія“, що 
відбувався 4–16 червня у Греції.

Основною локацією цього фес-
тивалю стало місто Кардіца, роз-
ташоване у центральній частині 
Греції. Щодня, від 4 до 9 червня, 
просто неба жителі та гості міста 
могли насолоджуватися хореогра-
фічним народним мистецтвом різ-
них країн. На фестивалі представи-
ли колективи з Болівії, Парагваю, 
України й 18 ансамблів Греції. Один 
із концертів народного ансамблю 
танцю „Вірність“ відвідав посол 
України у Греції Сергій Шутенко. 
Він поспілкувався з керівником та 
учасниками ансамблю й був при-

ємно вражений, що студенти тех-
нічного вишу є такими віртуозами у 
хореографічному мистецтві. Посол 
подякував за популяризацію укра-
їнського народного хореографіч-
ного мистецтва далеко за межами 
України та відзначив, що підтримка 
студентської молоді є вкрай важли-
ва для формування нації.

Від 10 до 12 червня учасники 
фестивалю переїхали на острів 
Корфу. Тут відбулися два концерти, 
дивовижні екскурсії у парк принце-
си Сісі та храм, в якому зберігають-
ся мощі св. Лазаря.

Решту фестивальних днів ан-
самбль „Вірність“ разом з іншими 
учасниками перебував на остро-
ві Лесбос. У маленькому рибаль-
ському містечку Пломері, де роз-
ташований монастир св. Йоана, 
впродовж двох днів просто неба 
відбулася ще низка танцюваль-
них концертів. Яскраві народні 
костюми, талановите виконання, 
колоритні українські танцюваль-
ні композиції „Вірності“ неабияк 
вразили публіку.

Учасники ансамблю насо-
лоджувалися Середземним та 
Егейським морями, визначними 
місцями столиці Греції — Афін. 
Дивовижна подорож Грецією, 
поєднання творчості з відпочин-
ком на морі — чудова нагода для 
дальшої мотивації молодих талан-
тів.

Іванна БАРИЛЮК, 
заступниця директора  

НД „Просвіта“

ч. 21 [3061]
27 червня — 3 липня  2019 19



ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

„СПОДІВАЮСЯ, ЩО РУХОВА АКТИВНІСТЬ СТАНЕ 
ТРЕНДОМ…“

Студенти Львівщини завершили навчальний рік із 
достойними спортивними результатами. Докладніше 
про підсумки, а також про те, що чекає освітянський 
спорт у новому навчальному році, спілкуємося з 
головним опікуном студентського спорту Львівщини, 
випускником Львівської політехніки, очільником 
Львівського обласного відділення Комітету з 
фізичного виховання та спорту МОН України Анатолієм 
Ігнатовичем.

Анатолію, Ви задоволені 
участю Львівської області у 

XIV Універсіаді України?
— По-перше, хотів би відзначи-

ти, що на призових місцях опини-
лись одразу два львівські виші — у 
своїх категоріях другі місця посі-
ли Львівська політехніка та Львів-
ський державний університет фі-
зичної культури ім. І. Боберського. 
По-друге, ще три львівські виші 
опинилися у десятці найкращих, а 
враховуючи, що 70% змагань відбу-
валися на сході та в центрі Украї-
ни, вважаю, що результат хороший. 
Попри те, хотілося би бути перши-
ми, адже досконалості нема меж. У 
майбутньому намагатимемося пов-
торити результат XIII Універсіади 
України, коли нам уперше в історії 
студентського спорту України вда-
лось вивести Львівщину на перше 
загальнокомандне місце.

Улітку студенти, тренери та ке-
рівники спортивних організа-

цій відпочиватимуть?
— Літо для студентського спор-

ту — це не канікули, а час най-
масштабнішого спортивного фо-
руму планети — Всесвітньої літ-
ньої Універсіади. Цьогоріч вона 
відбуватиметься вже втридцяте в 
італійському Неаполі від 30 черв-
ня до 15 липня. Львівські виші де-
легували до складу збірної України 
12 спортсменів: трьох баскетболіс-
ток, волейболіста Георгія Клепка і 
волейболістку Діану Франкевич, 
дзюдоїстку Василину Кириченко, 
легкоатлета Вадима Кравчука та 
стрільця з лука Олега Півня, фех-
тувальників Юрія Джуса, Макси-
ма Гаравського та Юлію Свистіль, 
футболіста Тараса Завійського. Ві-

дібрано найкращих з кращих, тож 
маємо всі підстави сподіватися, 
що львів’яни поститимуть фоточки 
з нагородами з Неаполя.

Але не універсіадою єдиною. 
Футболісти Політехніки (як пере-
можці чемпіонату України з фут-
залу серед студентів ЗВО сезону 
2018/2019) готуються до участі у 
фіналі Студентського чемпіонату 
Європи-2019 наприкінці липня у 
Португалії в місті Брага. А від 22 
до 27 серпня спільно з Колегією 
студентів і аспірантів Львівської по-
літехніки та Національним студент-
ським союзом організовуватимемо 
вже XIV пленер з питань студент-
ського самоврядування, страте-
гічного планування та фізичного 
виховання студентської молоді.

Також розпочинаємо підготов-
ку до відзначення у вересні Міжна-
родного дня студентського спорту. 
У попередні роки ми організували 
масові флешмоби з підтягування на 
перекладині та відтисканні від зем-
лі, а цьогоріч плануємо організу-
вати не менш масовий флешмоб з 

берпі — комплексного руху з одра-
зу декількома вправами — присі-
даннями, відтисканнями та стриб-
ками вгору. Восени також планує-
мо вперше провести Challenge Fest, 
третій вечірній забіг-феєрію, а та-
кож фестиваль кіберспорту.

І студенти у таких заходах актив-
но беруть участь?

— На жаль, не дуже. В усіх ета-
пах Універсіади Львівщини торік 
взяло участь приблизно 10 тисяч 
студентів, що становить не більше 
10% загальної чисельності студен-
тів університетів регіону.

Не всі усвідомлюють, що якість 
нашого життя і здоров’я залежить 
від кількості годин фізичної актив-
ності, а тому пари фізичного вихо-
вання у вищих навчальних закладах 
є непопулярні. Студент має право 
вибору — піти на секцію чи на пару, 
обрати креативного викладача, але 
він просто ігнорує цей предмет. Тут 
я б звернув увагу на досвід Польщі, 
де, як і в нас, тривалий час заняття 
з фізичного виховання були пред-
метом за вибором. Поляки розбу-
довували спортивну інфраструкту-
ру, робили безкоштовні секції, але 
студенти однаково  не дбали про 
своє здоров’я й ігнорували фізич-
ну активність. З ухваленням нової 
редакції закону про вищу осві-
ту, що набув чинності наприкінці 
2018 року, у Міністерстві науки і 
вищої освіти Республіки Польща 
видали підзаконний акт, що зробив 
фізичну культуру обов’язковою. Га-
даю, щоб забезпечити сталий роз-
виток у сфері фізичної культури 
і спорту та формувати здоровий 
спосіб життя студентів, нам по-
трібно взяти приклад із західних 
сусідів.

Загалом у будь-якому питан-
ні важливо, де ти креслиш межу: 
свобода вибору має бути, але й 
фізична активність теж. Фізична 
культура і спорт забирають часо-
вий ресурс, проте служать лише 
зростанню особистості й руху 
вперед. Тож, підсумовуючи, хочу 
висловити сподівання, що рухова 
активність стане трендом нового 
навчального року.

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Відповіді на кросворд, опублікований 
 у числі 16

Горизонтально: 7. Коломбо. 8. Пелікан. 9. Екватор. 11. Тур-
нір. 12. Адреса. 13. Метро. 15. Манагуа. 18. Пантера. 21. Етна. 
22. Клоун. 23. Арка. 24. Клінтон. 27. Носоріг. 30. Іврит. 
31. Ікарус. 33. Катіон. 34. Тротуар. 35. Аколада. 36. Стадіон.
Вертикально: 1. Фортуна. 2. Болонка. 3. Абвер. 4. Зебра. 
5. Мінарет. 6. Кадастр. 10. Автопортрет. 13. Марконі. 14. Опо-
нент. 16. Нетрі. 17. Грант. 19. Нюанс. 20. Еркер. 25. Лексика. 
26. Наргіле. 28. Октаедр. 29. Іподром. 32. Стадо. 33. Крути.

КРОСВОРД
Горизонтально:
1. Коротке стандартне завдання, метод 
випробування. 3. Бамбуковий ведмідь. 
5. Бог кохання у давніх римлян. 7. Кін-
цівка людини. 8. Одна з найдовших рік 
Західної Європи, у дельті якої стоїть 
Роттердам. 9. У старогрецькій міфології 
золота бараняча шкура. 10. Ансамбль із 
дев’яти виконавців. 11. Спритний, майс-
терний прийом у цир ковому мистецтві. 
12. Споруда, що з’єднує береги ріки. 
13. Титул синів монарха в арабських 
країнах. 14. У давньогрецькій міфології 
підземне царство темряви. 15. Заварне 
тістечко з кремом усередині. 17. Напів-
коштовний камінь, різновид халцедону. 
18. Здатність протистояти, протидіяти ко-
мусь; спротив. 19. Країна в Азії. 20. Один 
із головних богів у давньоєгипетській 
міфології. 22. Сукупність усіх збройних 
сил держави. 25. Верхній одяг давніх 
римлян. 27. Річка забуття у „підземному 
царстві“ давніх греків. 29. Багаторічна 
болотна трава з довгими гострими лист-
ками. 32. Об’єднання кочових племен під 
владою одного хана. 34. Хижий птах із 
блискучим чорним пір’ям. 35. Виїмка, 
вирізьблена на поверхні чогось; заруб-
ка. 36. Дика хижа тварина. 37. Зведення 
правил діяльності; статут. 38. Повітряний простір, 
в якому поширюються радіохвилі. 39. Ім’я україн-
ського письменника Маковея. 40. Статуя, що зобра-
жує бога в язичників. 41. Паралелограм з рівними 
сторонами. 42. Термінова робота на кораблі, яку 
виконує весь особовий склад. 43. Держава, яку до 
1935 року називали Персією. 44. Композитор, автор 
балету „Жізель“. 45. Термін, що вживають для по-
значення порядкового номера творів композитора. 
46. Кондитерський виріб. 47. Місто в Італії, у перед-
гір’ї Альп. 48. Півострів на півдні України.

Вертикально: 
1. Саморушний та самонавідний снаряд, яким оз-
броюють військові кораблі. 2. Мідний духовий му-
зичний інструмент. 3. Ссавець родини котячих, 

чорний барс. 4. Кровоносна судина, що переносить 
кров від серця до всіх органів людини. 5. Перерва 
між діями вистави. 6. Маленька лопатка для гри в 
настільний теніс. 16. Польський письменник-фан-
таст. 21. Гостра харчова приправа, консервант. 
23. Однорічна олійна та кормова рослина. 24. Назва 
віслюка в тюркських народів. 26. Великий морський 
рак. 27. Лікарня при військовій частині. 28. Цирко-
вий артист. 29. Держава, що захопила збройни-
ми силами територію чужої держави; загарбник. 
30. Міжнародне позначення сходу. 31. У римській 
міфології бог вітру. 32. Надгробок, пам’ятник за-
гиблим військовим. 33. Фахівець із вирощування 
сільськогосподарських рослин. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13

14 15 16 17

18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33

34 35

36 37 38

39 40

41 42 43

44 45

46 47 48
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Колектив управління науково-дослід-
ної частини Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ ви-
словлює щирі співчуття провідному 
спеціалісту відділу докторантури та 
аспірантури Надії Олегівні Гелиш та 
її родині з приводу тяжкої втрати — 
смерті матері

Марії Миколаївни.

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН 
Львівської політехніки висловлює 
глибоке і щире співчуття старшому ла-
боранту кафедри Галині Олегівні Ма-
зяр з приводу тяжкої втрати — смерті

матері.

Колектив редакції тижневика ,,Ау-
диторія“ висловлює глибокі та щирі 
співчуття літературному редакторові 
Олегові Миколайовичу Семенишину та 
його родині у зв’язку з непоправною 
втратою — смертю

тестя.

ВІДДІЛ ІЗ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УНІВЕРСИТЕТУ ІНФОРМУЄ

Гібридна агресія Росії проти України переросла в 
активну фазу на початку 2014 року, хоча підривну 
діяльність проти України вона стала вести одразу після 
проголошення Україною незалежності 1991 року.

Метою гібридної війни є не 
саме завоювання, а створення хао- 
су, безперервного військового 
конфлікту, терору, сіяння зневіри, 
страху, дестабілізації ситуації у 
державі.

Проявом тероризму є постій-
ні повідомлення про замінування 
об’єктів, де перебуває велике чис-
ло людей.

Так, від 3 до 30 травня цьогоріч 
у Львові та Львівській області ма-
сово надходили повідомлення про 
замінування. Піковим днем стало 
15 травня. Тоді було 21 повідом-
лення про замінування: аеропорт, 
залізничний вокзал, Академія су-
хопутних військ, Львівський універ-
ситет ім. І. Франка, готелі, лікарні, 
багатоповерхові житлові будинки. 
Одночасно працювали чотири бри-
гади вибухово-технічного управ-
ління Національної поліції. На всіх 
перелічених об’єктах відбувалася 
евакуація людей.

Наш університет належить до 
об’єктів цивільного захисту першої 
категорії, тому внесений до регіо-
нальної системи централізованого 
оповіщення.

Для оперативного донесення 
повідомлень про загрозу або ви-
никнення надзвичайних ситуацій 
відповідно до „Положення про ор-
ганізацію оповіщення про загрозу 
виникнення або виникнення над-
звичайних ситуацій та зв’язку у 
сфері цивільного захисту“, затвер-
дженого Постановою КМ Украї-
ни від 27 вересня 2017 р. № 733, 
в університеті створено систему 
оповіщення та зв’язку.

Повідомленнями про загрозу 
або виникнення надзвичайної ситу-
ації, порядок дій в умовах надзви-
чайної ситуації інформують учас-
ників навчального процесу такими 
засобами зв’язку та оповіщення:

 • електричними сиренами тери-
торіальної системи централізова-
ного оповіщення цивільного захи-
сту, що розташовані на будівлях 

головного корпусу, гуртожитках 
№ 7 та 14;

 • телефонною мережею навчаль-
но-технічного центру мережевих 
технологій, в яку входить диспет-
черська служба;

 • комплексним гучномовним 
адресним зв’язком КГЗ-02, вста-
новленим у головному корпусі;

 • дзвінковою сигналізацією у 
гуртожитках студмістечка та в на-
вчальному корпусі № 14.

Черговий диспетчерської служ-
би, отримавши повідомлення про 
загрозу або виникнення надзви-
чайної ситуації, доповідає керів-
нику цивільного захисту — ректору 
університету та оповіщає:

 • відділ із питань цивільного за-
хисту;

 • посадових осіб інститутів та 
гуртожитків, які відповідають за 
доведення сигналів цивільного 
захисту, де сталася надзвичайна 
ситуація;

 • технічні служби навчально-ви-
робничої частини;

 • служби охорони;
 • комендантів навчальних корпу-

сів та гуртожитків, де трапилася 
надзвичайна ситуація;

 • службу порятунку Державної 
служби надзвичайних ситуацій.

Відповідальні за оповіщення, 
отримавши повідомлення про за-
грозу або виникнення надзвичай-
ної ситуації, доповідають дирек-
торам інститутів та оповіщають 
підрозділи інституту.

З метою відпрацювання пи-
тань оповіщення та евакуації у на-
вчальних корпусах і гуртожитках 
щорічно здійснюють тренування, 
у межах яких учасники освітнього 
процесу отримують практичні на-
вички дій у можливих надзвичай-
них ситуаціях.

Володимир ЛЯХОВ, 
начальник відділу з питань 

цивільного захисту  
Львівської політехніки

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.

Вартість оголошення 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами           
    реклами; 
• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 30,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;

Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.

Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен ня — 
десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.                  

Тел. (0322) 258-21-33, 

Е-mail:  audytoriya@gmail.com
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!

Редакція тижневика ,,Ау-
диторія“ щиро вітає з днем 
народження першого про-
ректора Національного уні-
верситету „Львівська полі-
техніка“ професора

Володимира Андрійовича 
ПАВЛИША.

Нехай життя усміхається Вам сонячним про-
мінням, а доля й надалі буде прихильна, дару-
ючи радість життя, любов та шану від рідних і 
вірних друзів. Нехай тепло та затишок родинної 
оселі захищають Вас від життєвих негараздів, а 
Господь дарує довголіття у здоров’ї та щасті, у 
найдорожчому родинному колі.

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Колектив кафедри 
механіки та авто-
матизації машино-
будування Інституту 
інженерної механіки та транспорту На-
ціонального університету „Львівська 
політехніка“ сердечно вітає зі 70-річ-
ним ювілеєм професора кафедри

Олександра Віталійовича  
ГАВРИЛЬЧЕНКА

і бажає йому міцного здоров’я, щастя, 
благополуччя й дальших успіхів у жит-
ті і роботі.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ

Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 
залікову книжку та студентський кви-
ток на ім’я: Гула Остап Васильович;
студентський квиток на ім’я: Гапак 
Юрій Юрійович;
залікову книжку № 16100045 на ім’я: 
Остащенко Віталій Олександрович; 
студентський квиток на ім’я: Лазорик 
Роман Андрійович;
залікову книжку на ім’я: Микієвич Ро-
ман Ігорович; 
залікову книжку № 1504042 на ім’я: 
Баран Богдан Володимирович;
студентський квиток на ім’я: Мико-
лайчук Роксолана Василівна;
залікову книжку на ім’я: Лопіт Богдан 
Іванович; 
студентський квиток № 12246860 на 
ім’я: Ушлов Тарас Олександрович;
залікову книжку на ім’я: Момот Бог-
дан Михайлович;
залікову книжку на ім’я: Мацько Юлія 
Вікторівна;

залікову книжку на ім’я: Романишин 
Богдан Михайлович;
студентський квиток на ім’я: Левченко 
Ірина-Дарія Ярославівна;
залікову книжку на ім’я: Карпінський 
Роман Мирославович;
студентський квиток на ім’я: Бзіта 
Олена Олексіївна;
диплом бакалавра В18 № 015036 на 
ім’я: Лесюк Іван Михайлович;
диплом магістра М16 № 054504 на 
ім’я: Говгера Андрій Іванович;
дипломи бакалавра ВК № 37408375 
та магістра ВК № 39922602 на ім’я: 
Заяць Ірина Василівна;
залікову книжку на ім’я: Патрій Ста-
ніслав Ярославович; 
залікову книжку на ім’я: Завідляк Іван 
Васильович; 
залікову книжку № 1405556 на ім’я: 
Вандоляк Вадим Вадимович;
студентський квиток № 11818762 на 
ім’я: Кінаш Орест Михайлович;
студентський квиток на ім’я: Лаврен-
тьєва Анна Олександрівна;

студентський квиток на ім’я: Піцур 
Олеся Ярославівна;
студентський квиток № 11342731 на 
ім’я: Євдокимов Володимир Ілліч;
студентський квиток на ім’я: Громова 
Мадлен Сергіївна.
Військове посвідчення № с17, яке 
видав Червоноградський МВК Львів-
ської області на ім’я: Саєць Ілля Ан-
тонович.
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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. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  2,78 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 190790.

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН.

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА.

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО.

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН  

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

Дизайнер-верстальник — Дмитро ГРИГОРЧАК.

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