
#8 [3088] 12 ― 18 березня 2020



2

ЯК ЗРОБИТИ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 
ПРОДУКТИВНІШИМ?

ВАША ДУМКА

Олександр Николяк, магістр Інституту комп’ютерних наук та інфор-
маційних технологій, студент Інституту права, психології та інновацій-
ної освіти:

„Якість навчання покращується через 
побудову ефективної корпоративної культури 
в університеті“

Дуже часто якість процесу ― це не про вдосконалення класичних методів ви-
кладання, а про впровадження абсолютно нових, використання свіжих способів комунікації між викла-
дачами та студентами. У теперішній час цифрові технології та соціальні мережі в навчанні можуть дуже 
допомогти. Також вважаю, що зменшення теорії та збільшення практики дасть змогу молодим фахів-
цям бути готовими до нових умов сучасного світу. І, безумовно, якість навчання покращується через 
побудову ефективної корпоративної культури в університеті.

Опитувала Ольга МАЦЬКІВ

Марія Велика, студентка Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій:

„Якнайбільше практики й роботи в командах“
Найкращий варіант ― орієнтуватися на роботодавців, комунікувати з ними, ра-
зом розробляти навчальні програми й давати багато практики. Тоді, ще навчаю-
чись в університеті, студенти розумітимуть, якими навичками вони володітимуть 
після його закінчення, а що потрібно буде довчити. Моя порада для покращення 
якості навчання ― якнайбільше практики й роботи в командах.

Дарій Величко, студент Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та 
метрології:

„Від викладачів хотілося б більше ентузіазму“

Із особистого досвіду скажу: часто практичних справді замало. Буває, що на 
два-три лекційних заняття припадає одне практичне. Окрім цього, інколи викла-
дачі не надто зацікавлені навчальним процесом. Від них хотілося б більше енту-
зіазму й нових підходів до викладу матеріалу.
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Ігор Микода, студент Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та 
метрології:

„Доповненням до навчання стала б офіційна 
програма стажування за кордоном“

Передусім я б удосконалив програму деяких спеціальностей для підвищення 
рівня практичних навичок та розуміння професії із середини. Також важливим 
чинником є мотивація. Я б хотів, щоб зустрічі зі спікерами відбувалися частіше. І 
нехай би це були люди з різних галузей. Окрім цього, багато моїх колег мріють випробувати свої сили в 
чужоземних компаніях, тому гарним доповненням до навчання в нашому університеті стала б офіційна 
програма стажування за кордоном.
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Важливо вчити 
теорію

Моя улюблена викладачка з 
Могилянки каже, що немає нічого 
практичнішого за хорошу теорію. 
Це основа всього. Університет 
має бути тим місцем, де людей 
вчать думати, мислити теоретич-
но — щоб вони потім уміли викону-
вати практичні задачі й практичні 
завдання. Нам часто здається, 
що достатньо практичних нави-
ків, особливо з ІТ-спеціальностей. 
Багато студентів  починають 
працювати на 3-4 курсі й пере-
водяться на заочне, бо загалом 
не бачать сенсу в продовженні 
освіти. Однак часто студенти, які 
мають можливість швидко вийти 
на якийсь рівень заробітків, вико-

нуючи порівняно просту роботу, 
після професійного зростання до-
ходять до рівня некомпетентно-
сті, незнання, тому що пропустили 
частину фундаментальної підго-
товки. І це велика проблема, бо  
теоретичні знання знадобляться 
надалі, за 5 – 10 років, коли ви до-
сягнете посад іншого рівня, іншо-
го статусу тощо.

Університети — не 
лише для набуття 
практичних 
навичок

Суто практичні навички мож-
на здобути у ПТУ. Нічого проти 
ПТУ не маю, це теж важлива лан-
ка освіти, не хочу її принижувати, 
але університет має більшу місію 
й вищі завдання — готувати до 
складнішої роботи, до складні-
ших викликів. Університет стає 
місцем формування пошуку прав-
ди. У пострадянському світі зі 
зрозумілих причин університети 
залишаються вкрай закритими 
інституціями, де часто відбува-
ються складні дискусії.

Останній рік перед парламен-
том я жила у США, працювала в 
університеті Берклі, що належить 
до п’ятірки найкращих у світі, до-
сліджувала там питання їхньої 
вищої освіти. Цьому університе-
ту характерне постійне активне 

політичне, культурне, соціальне 
життя. Там студенти зустріча-
ються з політиками, культурни-
ми діячами, дискутують з ними. 

Натомість у нашому суспіль-
стві мало місць і локацій, де важ-
лива конструктивна правдива 
дискусія, а саме — університети 
мають виконувати функцію ра-
ціонально базованої дискусії. І 
через науковий пошук, і через 
дослідження вишукувати та зна-
ходити відповіді на складні запи-
тання. Як заходжу в університет, 
то дивлюся на дошку оголошень. 
Коли вона за склом — це озна-
чає, що ні студенти, ні викладачі 
не можуть самі почепити оголо-
шення, тобто ініціювати щось. 
Тому до університету треба мати 
менш прагматичні вимоги, бо 
який університет — таке наше 
суспільство.

 

Тут — вакцина 
проти популізму

Моя відповідь на запитання, 
навіщо у ХХІ столітті вчитися в 
університеті: тому що суспіль-
ство без нього не може існува-
ти. Так, університети неідеальні, 
вони мають багато проблем. Але 
я хотіла б, щоб не було тенденції 
поспішних рішень йти на курси 
програмування, щоб за три міся-
ці почати заробляти у доларах. 
Програмувати навчать швидко. 
Завдання ж університету — на-
вчити вас думати, аналізувати, 
аргументувати свою позицію.  
Ми бачимо зараз у політичному 
світі, як це важливо, коли тако-
го вміння бракує. І суспільство   
виявляється не готове до того, 
щоб раціонально критично мис-
лити. Найкраща вакцина проти 
насаджування нераціональних 
популістичних ідей має бути в 
університеті. Ваша місія – вико-
нувати її не тільки заради себе, а 
заради суспільства.

Нещодавно у Львівській політехніці побувала 
ексзаступниця Міністра освіти і науки, народ-
на депутатка, викладачка Києво-Могилянської 
академії Інна Совсун. Під час зустрічі зі студен-
тами вона виклала своє бачення сучасного уні-
верситету, заохотила бути активними та ініцію-
вати те, що можна змінити на рівні університету, 
відповіла на численні запитання.

Закінчення на 4 с.
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Відповіді на 
запитання

Ваше ставлення до 
дуальної освіти? 

— Освіта має багато 
вимірів і багато завдань. 
Набуття навичок — одне 
з них. Дуальна освіта — 
це важливо, але треба 
зрозуміти, для яких спе-
ціальностей такий прин-
цип буде ефективно пра-
цювати, а яким спершу 
потрібна серйозна фун-
даментальна теоретич-
на підготовка. Треба ди-
витися на формат, на програму, 
на її завдання, бо університет має 
і програму формування критич-
ного мислення, і фундаментально 
засадничої наукової підготовки. 

В Європі дуальна освіта біль-
ше поширена у коледжах. Це 
не  типово для університетів, де 
передбачено фундаментальну 
ґрунтовну освіту, яка має з часом 
виходити на належну практику, 
стажування. Але я не кидалася б 
у крайнощі, бо правду зазвичай 
треба шукати посередині. 

Що думаєте про нове фор-
мування бюджету в уні-

верситеті?
— Стару систему треба було 

змінювати, бо вона незрозуміла, 
непрозора. До прикладу: чому в 
різних університетах на підготов-
ку того самого фахівця витра-
чають різну суму? Чому, маючи 
приблизно однакову кількість пу-
блікацій у міжнародних виданнях, 
різні університети мають різне 
фінансування на одного праців-
ника? 

Нова система — не ідеальна, 
але це крок уперед. Ще 5–6 років 
знадобиться на її підлаштування, 
корегування. Як на мене, важли-

во, щоб окреме фінансування й 
розподіл був на фундаментальні 
видатки. 

Турбує низький рівень 
знань вступників, тобто, 

очевидно, що слабшає рівень 
шкільної освіти.  

— Падіння рівня знань має дві 
причини. Перша — криза у серед-
ній освіті, бо у школі дітям не-
цікаво, програми перенасичені. 
Найновіші дослідження показа-
ли, що 36% 15-річних школярів не 
знають математики на базовому 
рівні. А друга проблема — коли в 
університеті кількісний показник 
перекриває якісний.  За статисти-
кою,  тепер випускається 220 ти-
сяч одинадцятикласників, а 2006 
року їх було  500 тисяч, тобто ма-
ємо демографічну яму. Натомість 
кількість студентів зростає, на ко-
мерційне навчання потрапляють 
студенти зі 110 балами. Колись 
з таким рівнем знань годі було 
мріяти про університет. Тому це 
питання треба переосмислюва-
ти, збільшувати прохідний бал до 
150 — 160-ти.  

Чи кількість публікацій у 
закордонних виданнях 

впливає на зростання 
економіки України? 

— Країни, де розви-
вається наука, мають 
кращий економічний 
розвиток. Наука фор-
мує ідеї. Наукові до-
слідження, лабораторії 
треба фінансувати.

Чи розумно вима-
гати у студентів 

рефератів на 40 сто-
рінок, вивчення давно 
застарілих дисциплін? 
У цьому розпорошу-
ванні — причина того, 
що студенти спису-
ють… 

— Ці питання не 
розв’яже ні МОН, ні Вер-

ховна Рада. З цим треба зверта-
тися до свого керівництва. Я, ска-
жімо, як викладачка не вимагаю, 
щоб студенти строчили великі 
реферати, вставляли туди чужі 
цитати, опрацьовували їх. Мені 
достатньо 3–4 сторінок професій-
ного есе і 10–12 сторінок дослід-
ницької роботи, але це має бути 
суто власна робота. Аналогічно з 
дисциплінами. Американські сту-
денти на семестр мають 4–5 дис-
циплін. Якщо їх більше, то законо-
мірно, що на частину забиваєш, 
списуєш, плагіатиш… Щодо дис-
циплін на вибір, то не бійтеся ви-
бирати те, що хочете, навіть якщо 
на кафедрі наполягають на виборі 
без вибору.

Щоб розв’язати питання ака-
демічної доброчесності, треба 
формувати іншу культуру, інше 
середовище. Якщо наші студен-
ти вважають, що непорядно не 
допомогти однокурсникові, тому 
дають йому списувати, то аме-
риканці, ставши свідками спису-
вань, можуть заявити у поліцію, 
бо переконані, що толерувати спи-
сування — це робити собі гірше, бо 
від того страждає репутація всьо-
го університету, котра впливає на 
дальші життєві шанси.

Закінчення. Початок на 4 с.
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Чи можуть студентам ви-
кладати лише теоретики, 

відірвані від реалій фаху? 
— Мусить бути поєднання. Є 

дисципліни, де треба більше тео-
рії, наприклад, політична філосо-
фія, математика, а є дисципліни, 
коли без практичного досвіду 
важко. Дуже гарно це поєднано 
у медуніверситетах, коли перші 
три роки вивчають базові дисци-
пліни, а наступні три — клінічні, 
з медиками-практиками. Прак-
тика — це дуже добре, але коли 
викладатимуть лише практики, 
то у викладанні бракуватиме на-
укового підходу. Ті викладачі, хто 
провадить наукові дослідження, 
мають що розповісти. Виклада-
чі-практики розкажуть, як що 
працює, але чи спроможні вони 
узагальнити свій персональний 
досвід? Чи дадуть вам систему 
мислення? Тому найкраще — 
комбінування. Викладач повинен 
мати певне джерело компетен-
ції, бо якщо до вас приходитиме 
практик і розказуватиме байки зі 
свого досвіду — це цікаво, але це 
не університетська освіта. Тому я 
би це не узагальнювала.  

Яке, на Вашу думку, сьо-
годні найсправедливіше 

оцінювання студентів? 
— Не думаю, що є єдине універ-

сальне рішення цього питання, 
бо багато залежить від спеціаль-
ності, від програми. Я викладаю  
дисципліни суспільного блоку, 
де неможливо давати тести з го-
товими варіантами відповідей, 
адже потрібно побачити логіку, 
аргументацію, виклад. Тому мої 
студенти пишуть письмові робо-
ти. За семестр викладач більш-
менш вивчає студентів. Далі ти 
отримуєш їхні есе чи дослідниць-
кі роботи і знаєш: ну, цього семе-
стру той студент працював, а той 
— ні. Гортаєш швидко  роботу й 
ставиш оцінку. І на якомусь ета-
пі такого пролистування робіт я 
вирішила приймати не підписані, 
а лише пронумеровані письмові 
роботи. Розшифрування  нумера-
ції знають лише студенти. Вони 
когось обирають поміж собою, 
щоб він це пронумерував. Я ж 
дізнаюся прізвища після оціню-
вання. І першого року, коли за-
провадила це, то найвищий бал 
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отримав студент, який весь се-
местр промовчав. Він тихий, спо-
кійний, не дуже долучався до дис-
кусії, але найкраще виклав тему в 
усіх параметрах оцінювання: за 
структуру роботи, за посилання 
на джерела, за знання літератури 
тощо. І я зрозуміла, що анонімно 
оцінювати — справедливіше й 
прозоріше.

   

Чи передбачене оцінюван-
ня роботи викладачів? 

— Чи у вашому університеті 
оцінюють предмет після завер-
шення курсу? Це найпростіший 
спосіб, який використовують у 
світі. Він вже багато де діє у нас. 
Мої студенти мене теж оцінюють. 
На завершення курсу, до отри-
мання оцінки, вони анонімно за-
повнюють анкету, де пишуть, що 
їм сподобалося, а що — ні. Вима-
гайте цього. І якщо студенти  ска-
жуть, що певний курс був ні до 
чого, то це має стати підставою 
до перегляду програм. Найваж-
ливіше — конструктивна дискусія. 

Ірина МАРТИНІрина МАРТИН
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Переконалася у цьому ще раз, стажуючись 
у Католицькому університеті в місті Ружом-
берок, що у Словаччині.

Стажування відбувається у ра-
мках програми підтримки мобіль-
ності студентів і викладачів уряду 
Словацької Республіки на кафедрі 
журналістики, що є структурним 
підрозділом філософського фа-
культету цього ЗВО.

Під час стажування я виконую 
дослідницьку програму про кому-
нікацію органів місцевої влади з 
медіа й громадськістю та знайом-
люся з навчально-освітнім проце-
сом у закладі вищої освіти.

Передусім хочу підкреслити, що 
мешканці міста дуже пишаються 
тим, що у них є університет. Бути 
студентом чи викладачем цього 
закладу ― справді надзвичайно 
почесно. У будь-якій публічній ін-
формації про місто Ружомберок 
завжди згадують університет. Бу-
ти освіченим ― престижно, а осві-
та розглядається тут як велика 
цінність, ― ділиться враженнями 
Ольга Гарматій.

Події, пов’язані з університетом, 
зазвичай мають загальноміський 
масштаб, а то й всесловацький. 
Так, наприклад, було з організуван-

ням кінофестивалю „Ру-
жомберок ― університет-
не місто“, впродовж якого 
у центральному міському 
кінотеатрі демонстрували 
фільми про університет, 
його історію та сьогоден-
ня. Запросили студентів, 
випускників з інших ЗВО й 
з-за кордону та всіх охочих, 
де відбувалося цікаве обго-
ворення. Вийшло справді  
гарне й атмосферне свято.

Такий ефект мав і День 
відкритих дверей, що від-
бувся в університеті з на-
годи 20-річчя закладу. Осо-
бливо запам’яталося, що, 

незважаючи на жахливу погоду ― 
сильний дощ і вітер, прийшли бага-
то людей, приїхали й з інших міст. 
Упродовж дня викладачі спілку-
валися з гостями і відвідувачами, 
розповідали про особливості й 
переваги навчання у цьому універ-
ситеті. 

Справжньою гордістю універ-
ситету вважають його бібліотеку. 
Це велика й дуже гарна сучасна чо-
тириповерхова будівля. Окрім тра-
диційної, пов’язаної з книжками, 
журналами та газетами, бібліотека 
виконує ще й іншу функцію ― вона 
є місцем для зустрічей студентів, 
викладачів, письменників, фотогра-
фів, журналістів. Тут організовують 
виставки фотографій, майстеркла-
си авторів книг, зустрічі з відоми-
ми людьми тощо. Це своєрідний 
публічний простір для ведення 
дискусій, творчого обговорення, 
неформального спілкування. Сту-
денти можуть приходити сюди, 
навіть щоб просто поспілкуватися 
між собою. Тут можна замовити 
каву або чай і посидіти у зручному 
м’якому кріслі. Таке комфортне пе-

ребування у середовищі книг на-
дихає і притягує студентів. Усе це 
виконує велику місію ― захоплює 
навчанням і читанням. Студенти зі 
задоволенням відвідують бібліо-
теку знову й знову, наголошуючи, 
що читати книги й працювати тут 
― це круто. 

Цікава деталь: на одній зі стін 
на всю висоту будівлі викладено 
молитву „Отче наш“.

І на завершення щодо кафедри 
журналістики, до якої я була дотич-
на найбільше: дослідження профе-
сорсько-викладацького складу пе-
реважно  зосереджені на трьох 
основних напрямах. Перший ― це 
мова ЗМІ, журналістські жанри, ви-
світлення у медіа релігійної пробле-
матики. Акцентують зокрема на 
посередництві релігійного змісту ― 
його можливостях, ефективності, 
ролі у  засобах масової інформації, 
а також на жанрах, які використо-
вуються у сучасних інформацій-
них ресурсах та викладі релігійних 
тем у світських та релігійних ЗМІ. 
Другий напрям ― сприйняття і ро-
зуміння медіа, про звички користу-
вачів медіа, питання медіаосвіти, 
медіаграмотності, а також вплив 
засобів масової інформації на лю-
дину, сім’ю, суспільство. Третій ― 
це дослідження діяльності та спе-
цифіки регіональних медіа.

Для довідки: Католицький уні-
верситет у Ружомбероку (Словач-
чина) створено 2000 року. Налічує 
чотири факультети: педагогічний, 
філософський, теологічний, охо-
рони здоров’я. Відповідно до За-
кону Народної ради Словацької 
Республіки про винятковість цьо-
го університету, він є державний 
навчальний заклад релігійного 
характеру та член Міжнародної 
федерації католицьких універси-
тетів.

Ольга ГАРМАТІЙ,
 доцентка кафедри 

журналістики та засобів 
масової комунікації 

ІППО



„Журналістика ― це передусім 
місія, а вже потім ― написання но-
вин“. Це слова, які чітко окреслю-
ють багатошаровість роботи ЗМІ. 
Адже спочатку має відбуватися по-
шук глибинного сенсу, дослідження 
проблеми, аналіз подій та явищ, а 
вже тоді формується вміння фахів-
ця творити коротке повідомлен-
ня, текст, сюжет та інші матеріали. 
Саме зі стереотипами, комплек-
сами, брехнею й недостовірністю 
сьогодні мають справу українські 
медійники. Їхній обов’язок ― допо-
могти суспільству зрозуміти й по-
любити власне „я“, власне „ми“. 

Українці щодня стикаються зі 
серйозними викликами. Окрім оче-
видного акту агресії Росії, маємо 
ще чимало загроз метафізичного 
характеру. Портников, наприклад, 
акцентує увагу на питанні розмеж-
ування української та російської ци-
вілізацій. Він має рацію, коли каже, 
що вибір української культури, укра-

їнської мови є єдиним порятунком 
української державності навіть у 
наш час. Без мови народ існувати 
не може. Без культурно-історичного 
фундаменту неможливо будувати 
сильну державу. Тому переосмис-
лення цінностей, дослідження дже-
рел, знання історії є тим, над чим 
має працювати кожен громадянин 
України.

Російська пропагандистська й де-
зінформаційна політика не є винахо-
дами сьогодення. У різних формах 
вони тиснули на Україну впродовж 
століть. Навіть сьогодні апелюван-
ня до тези „єдіного народа“ є постій-
ним маніпулятивним засобом пред-
ставників російських ЗМІ і владних 
структур. Але ми можемо мислити 
критично, доводити правду, стояти 
на принципах окремого й набагато 
давнішого розвитку своєї цивіліза-
ції. Варто лише зрозуміти, чому це 
все має бути важливим для кожно-
го. 

Віталій Портников зазначив: 
„Питання не у тому, як до нас став-
ляться росіяни, а у тому, як ми самі 
ставимося до себе“. Тривалий час 
українську мову забороняли, роз-
виткові освіти й науки перешкод-
жали, не давали змоги народові 
переродитися, перерости у вищу 
форму існування. Нам нав’язали 
другосортність і меншовартість, сте-
реотипи про те, що все українське 
― це лише борщ, вареники й сало. 
Історію змінювали, переписували, 
документи ліквідовували. Зрештою, 
наш народ знищували мільйонами. 
Щоб уберегти своє життя, інколи 
було легше схилитися перед „вели-
коросами“. 

Але часи поневолення минули. У 

контексті сучасності українці повин-
ні припинити мислити ідеологема-
ми ворога. Ми маємо якомога далі 
відійти від того, у що нас намага-
лися змусити повірити. Народ має 
прийняти всі сторінки свого мину-
лого, розібрати всі неточності й су-
перечливі питання, зрозуміти свою 
історію. Тоді ми зможемо побороти 
комплекс меншовартості й сприй-
матимемо себе тверезо, не плутаю-
чись у поняттях і визначеннях. 

Після утвердження власної на-
ціональної ідентичності народ буде 
готовий до нового етапу державо-
творення. І саме тоді ми зможемо 
нарешті перебороти звичку покла-
датися на когось. Портников заува-
жує, що українці постійно кажуть 
„Захід повинен…“, „США мають…“, 
„Росії треба було б…“. Ніхто не кличе 
до свого дому когось чужого, щоб 
він там господарював. Так само й у 
соціально-політичному плані не вар-
то перекладати відповідальність за 
власні проблеми на когось іншого. 
Українському народові конче необ-
хідно повірити у свій потенціал, не 
відсторонюючись від державних 
справ, позаяк від цього залежить 
майбутнє становище України. 

Під час лекції Портникова про-
звучала ще така теза: „Якщо нація 
не матиме самоповаги, її не пова-
жатимуть усі інші“. Думка має сенс, 
оскільки навіть на рівні міжособи-
стісної комунікації сприйняття на-
шого співрозмовника залежить від 
того, як ми себе представимо. 

За поведінкою країни,  як і окре-
мої людини, можна визначити, яким 
гравцем на міжнародній арені вона 
є, яким є її потенціал, сфери впливу, 
принципи, внутрішнє життя. Україн-
ці мають навчитися помічати у собі 
хороше (очевидно, не забуваючи й 
про хиби). Щоб заявляти про себе 
світові й розраховувати на ставлен-
ня „рівний серед рівних“, потрібно 
самим упевнитися у власних пра-
вах, зрозуміти свою унікальність, 
поважати свій шлях, вибір, і тих, хто 
навколо. Не треба чекати пана з-за 
кордону, який почне наводити поря-
док. Ми самі можемо творити свою 
історію. Але для цього спочатку по-
трібно навчитися бути собою.

 Ольга МAЦЬКІВ
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Українцям час до часу треба переосмислювати 
ту реальність, у якій вони живуть. Наш народ 
ще мало знає себе й має куди рухатися у са-
мовдосконаленні. До роздумів над цією темою 
наштовхує виступ українського журналіста 
Віталія Портникова у Харківському національ-
ному університеті імені Василя Каразіна.

КЛЮЧ ДО МАЙБУТНЬОГО
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Цей закон намагається 
повернути управління житлом до 
міжнародних стандартів

― 1992 року, під час приватизації, ми отримали жит-
ловий фонд у безоплатну власність. У радянські часи 
мешканці сплачували 10% від реальної суми утриман-
ня житла, решту фінансував державний бюджет. Нам 
здавалося, що утримувати будинок ― легко, майже 
безоплатно, наче це й не створює жодних проблем, а 
мешканець навіть не знав, що у ньому діється. Біда ж 
у тому, що ніхто ніколи нормально не обслуговував бу-
динків. Незважаючи на незалежність, Україна й надалі 
послуговувалася радянською схемою. Так і виникла 
цікава ситуація: у країні діє ринкова економіка, але не 
у галузі управління житлом. Сюди ринок починає „захо-
дити“ тільки зараз, майже за 30 років, тож нині постало 
питання, хто його має заповнити та як його мають орга-
нізовувати? Цей шлях пройшли вже інші країни, зокре-
ма Польща, Німеччина й Литва, ми доволі довго й до-
бре вивчали їхній досвід. Наприклад, створення ОСББ є 
обов’язкове, адже закон каже, що власність зобов’язує 
до відповідальності, а у нас це звучить так: „маєш квар-
тиру ― нехай ЖЕК переймається нею“. Просто змінити 
вивіску „ЖЕК“ на „Управна компанія“ ― замало. Цей ри-

нок практично порожній, і цю нішу має заповнити ініці-
ативна молодь.

ОСББ ― хороша форма для ухвали 
рішень, а не управління

― Щоб навести у будинку лад, потрібно розрізняти 
дві речі: ухвалу рішень і управління будинком. На жаль, 
держава нам не сказала, що це абсолютно різні поняття, 
тому створення ОСББ насправді не розв’язує проблеми. 
Ухвалення рішення передбачає організацію зборів і об-
говорення питань, керувати будинком означає технічно 
його обслуговувати. Існує теза, що ОСББ ― найкраща 
форма правління житловим будинком, але це найкраща 
форма для ухвалення рішень.

 
Професійний управитель ― 
найкраще рішення для будинку

― 2012 року у Класифікатор професій внесли понят-
тя „менеджер (управитель) багатоквартирного будинку“. 
Відповідно до першої статті нового закону про житло-
во-комунальні послуги: „Управитель багатоквартирно-
го будинку ― суб’єкт підприємницької діяльності, який 
за договором із співвласниками забезпечує належне 
утримання та ремонт спільного майна багатоквартир-
ного будинку і прибудинкової території та належні умо-
ви проживання і задоволення господарсько-побутових 
потреб“.

УПРАВИТЕЛЬ БАГАТОКВАРТИРНОГО 
БУДИНКУ — ПЕРСПЕКТИВНА ПРОФЕСІЯ 
ДЛЯ МОЛОДІ

1 травня цьогоріч остаточно всту-
пає в дію закон про житлово-кому-
нальні послуги, а відповідно до ньо-
го кожен будинок має визначитися 
зі способом управління. Наразі це 
проблема 50% будинків України. На 
думку голови правління ГО „Центр 
досліджень місцевого самовряду-
вання“ Володимира Бригілевича, 
найкращим розв’язанням питання 
є професійний управитель. Про це 
йшлося на Міжнародній конферен-
ції „Професійний управитель жит-
ловою нерухомістю: перспектива 
для молоді“, яка нещодавно відбу-
лася в ІБІС.
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На відміну від голови ОСББ, професійним управите-
лем не може бути пенсіонер, який має вдосталь вільно-
го часу, ― це має бути фахівець, який знає, що робити з 
будинком. Обслуговувати багатоквартирне помешкан-
ня складно. Звичайно, одна людина не може осягнути 
все, управитель не лагодитиме  електрообладнання, 
але повинен проконтролювати майстра, який робитиме 
це. Для належного здійснення діяльності з управління 
нерухомістю треба мати знання з житлового права, 
цивільного, будівельного, земельного та іншого, адмі-
ністративного діловодства, бухгалтерського обліку та 
фінансів, будівництва, страхування. Докладніше про 
навички можна прочитати у Наказі Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України 14.02.2012 №56. 

Вища освіта: варто чи ні?
― Чи потрібна управителю вища освіта ― дискусійне 

питання у житлово-комунальному середовищі. Очіль-
ники й фахівці ЖЕКів переважно закінчили житлово-ко-
мунальні технікуми ― у них нема вищої освіти, але є ве-
личезний досвід роботи. Однак серед кваліфікаційних 
вимог, які закон висуває до управителя, є повна вища 
освіта напряму підготовки „Менеджмент“ без вимог до 
стажу роботи; або повна вища освіта зі стажем роботи 
за фахом не менше 2 років (сюди прирівнюють роботу 
у ЖЕКах і ОСББ) та післядипломна освіта за напрямом 
„Менеджмент“. Перша вимога, як на мене, не зовсім ко-
ректна: можна мати диплом менеджера, але це ще не є 
підстава, щоб ставати управителем. Щодо курсів підви-
щення кваліфікації та післядипломної освіти у цій галузі 
― Політехніка забезпечує одне й друге, і ми спільно го-
туємо управителів, але  чимало наших фахівців мають 
рівень бакалавра і зараз не можуть вийти на сертифі-
кацію. За кордоном досвід відіграє важливішу роль, 
тому жорстких вимог щодо освіти нема. Наразі ми пра-
цюємо над тим, щоб для сертифікації управителя було 
достатньо базової вищої освіти. Гадаю, Кабмін скоро це 
затвердить. 

Обов’язки управителя 
багатоквартирного будинку

― Послуги з утримання будинку передбачають 
прибирання, ремонт сантехніки, догляд прибудинко-
вої території, огляд даху, підвалу, ремонт каналізації, 
водопостачання та всього іншого. Управитель має 
сконструювати усе це. Існує два типи управних фірм: з 
„чистим“ управлінням ― коли у штаті є управитель, бух-
галтер, комп’ютерник, головний інженер, а решту послуг 
виконують підрядники. Це типова конструкція управної 
фірми для Польщі. Також існують такі фірми з комплек-
сним обслуговуванням ― це великі фірми, які мають ди-
ректора, прибиральників, сантехніків, інженерів та інших 
фахівців, парк автомобілів тощо. Такими комплексами 
є ЖЕКи, але вони погано організовані. У Литві всі ЖЕКи 
перейшли на управні компанії, не змінюючи форми ор-
ганізації. 

Управитель укладає договір з мешканцями на 1 рік. 
Наприкінці терміну він має відзвітувати перед будин-

ком. Усі видатки коштів він зобов’язаний підтвердити 
актами про виконання робіт. Невикористані перено-
сяться на наступний рік.

Окрім цього, невдовзі управитель житловою нерухо-
містю буде одним із основних гравців на ринку органі-
зування заходів енергоефективності у багатоквартир-
ному будинку. Світовий досвід свідчить, що управління 
будинком і його модернізація ― два нероздільні склад-
ники. Отож ті, хто спеціалізується на будівництві, енер-
гоефективності, енергоменеджменті, енергоаудиті ― по-
тенційні кандидати на роль проєктного менеджера для 
житлових будинків. Політехніка, до слова, посідає чільні 
позиції серед тих, хто нині готує, сертифікує й впрова-
джує на ринок енергоменеджерів.

Найбільша проблема реформи 
управління житлом в Україні ― 
неправильне організування 
фінансів

― Вона не дала розвинутися ЖЕКам і губить багато 
сучасних управних компаній. Принцип, яким керується 
весь світ, і який нарешті впровадив новий закон про 
ЖКП: кожен будинок ― окремий суб’єкт для розрахун-
ків. У Польщі, наприклад, використання коштів, зібра-
них у будинку, на ремонт іншого ― кримінальна справа. 
В Україні ж наразі всі кошти зливаються в один „котел“ 
і далі їхній шлях невідомий. Відповідно до нового за-
кону, кожен будинок матиме власний рахунок, за яким 
стежитиме управитель ― неприбуткова юридична 
особа. Важливо: гроші, зібрані з мешканців на обслу-
говування будинку, не є власністю управителя, незва-
жаючи на те, що лежать на його рахунку ― він забирає 
собі лише те, що належить йому за управління. Решта 
коштів витрачаються на утримання й обслуговування 
житла, і їх неможливо використати інакше, ніж закла-
дено у кошторисі. Якщо управитель йде зі своєї поса-
ди, кошти, що залишилися, він пропорційно повертає 
всім мешканцям. Коли ми все це говоримо керівникам 
ЖЕКів, вони не розуміють, як таке можливо. Згідно з 
польським законодавством, не має права лише своїм 
підписом вислати гроші з ремонтного й накопичуваль-
ного фондів, бо потрібний підпис голови ОСББ ― це 
один із основних фінансових запобіжників. Українські 
ОСББ ставлять для управителів обмежувачі на суму 
від 20 — 50 тисяч.

 
До 1 травня варто зробити вибір

― До моменту, коли закон вступить у дію, кожен бу-
динок має визначитися зі способом управління й типа-
ми договорів про надання комунальних послуг. Окрім 
цього, якщо будинок не обрав управителя або ОСББ, 
зіштовхнеться з найбільшою проблемою ― обслугову-
ванням внутрішньобудинкових мереж. Виникає питан-
ня: хто має обслуговувати й утримувати будинок, адже 
орган місцевого самоврядування тепер не має права 
автоматично призначати ЖЕК чи свою управну компа-
нію.

Анастасія СТЕПАНЯК



,,ЧУЄШ, КОХАНА, ДАВАЙ ПОТАНЦЮЄМО…”
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Ведучий Укра-
їнського радіо, 
учасник та спів-
засновник проєк-
ту ,,КоКо Меланж” 
(спільно з етноспі-
вачкою Анастасією 
Колодюк), вико-
навчий продюсер 
,,Воскресіння. Живе 
радіо”, непереверше-
ний творець музич-
ного портрета (,,ім-
провізація на тему 
відчуттів від людини, 
що сидить навпроти”), а також автор 
декількох поетичних збірок – Роман 
Коляда – презентував у Львові нове 
,,колядиво”. 

,,Роман зі світлом” – вже шоста 
книжка Коляди (друкуватися почав 
ще у 2000-му). ,,На створення цих 
текстів пішло десь пів року інтенсив-
ного горіння”, – згадує автор, а зго-
дом іронічно додає, що навіть ски-
нув 32 кілограми за час творення. 

Видання одразу привертає увагу 
чуттєвими ілюстраціями – художни-
ця Ольга Верменич писала калігра-

фію (тексти Романа, 
що увійшли до кни-
ги) на тілах моде-
лей, які зголосилися 
до проєкту (цікаво, 
що серед них лише 
одна була професій-
на), а Світлана Со-
кур фотографувала. 

Як зізнається 
поет, це не просто 
збірка інтимної лі-
рики, але ,,артоб’єкт 
з віршами, у яких 
дуже багато життя”. 

Журналістка Олена Монова 
влучно зазначає: ,,Роман Коляда 
належить до тих поцілованих  Бо-
гом щасливчиків, які здатні міксу-
вати букви, фарби, ноти, ритм, при-
страсть, секс, кохання, ніжність, тугу 
й біль у шалений коктейль, що обпа-
лює нутрощі, щойно ти зробив пер-
ший обережний ковток. Але попри 
те, що десь всередині тебе починає 
пекти вогнем, ти заплющуєш очі й 
п’єш, вже жадібно, всотуючи цей 
кайф до останньої краплини…”.

 Формулюючи поетичний сенс, 

автор переконує Словом: ,,Роман зі 
світлом” – славень життю. Особли-
во виразно це читається в рядках із 
вірша ,,Коли я згорю у твоєму вогні”:

,,Є дороги, з яких неможливо зійти,
Є гора, з якої неможливо спуститись.
І любов – це життя, де є я і є ти,
Й не дано це нікому закреслити чи 

заборонити”.

Дорж Бату, автор ,,Франчески…” 
у післямові ділиться враженнями: 
,,Все, що може осягнути людина 
– чи процеси, що відбуваються у 
Всесвіті, чи результати томографії 
головного мозку, чи почуття, що 
зсередини обдає тебе розпеченою 
хвилею і примушує серце шалено 
битись – все це можна відчути у цій 
збірці. ,,Роман зі світлом” для мене 
– не роман з джерелом світлового 
випромінювання. Це Коляда і яскра-
ве світло, котрим автор бавиться, 
спрямовуючи його на своїх читачів”. 

Це світло відчули й присутні, що 
зібралися на презентації, адже ав-
тор провадив її у форматі аудіовізу-
ального перформансу – міксував 
поезію з авторською музикою та 
слайдами-ілюстраціями до книжки. 
Окрім свіжої поетичної збірки, охочі 
могли придбати один з найновіших 
музичних дисків автора та сповна 
насолодитися вишуканими фантазі-
ями ,,Expectancy” (2017). 

Хто ще не засмакував поетики 
Романа Коляди – радимо занури-
тись у творчість митця на персо-
нальному сайті: http://kolyada.org.ua. 

Марія КІНДРАТОВИЧ

Піаніст-імпровізатор, поет, журналіст – і це ще 
не весь перелік талантів Романа Коляди, який 
5 березня завітав до Львова, а зокрема й до 
науково-технічної бібліотеки Львівської полі-
техніки, з презентацією свіжої інтимної лірики 
,,Роман зі світлом”. 
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КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ ІЗ ШАХІВ 
СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

У лютому 2020 
року відбулася ко-
мандна першість 
інститутів серед ви-
кладачів. Змагалися 
команди 7 інститу-
тів. У складі кожної 
грали два чоловіки 
й одна жінка, але 
заборони на заміну 
чоловіків жінками 
не було.

Шахісти грали, вико-
ристовуючи електронні 
годинники. Кожному грав-
цю виділяли на партію 10 
хвилин плюс 5 секунд на 
кожен зроблений хід. Ко-
манди змагалися за так 
званою швейцарською 
системою, де супротив-
ників визначали перед 

кожним туром за резуль-
татами, досягнутими на 
попередньому турі. Під-
сумкові результати під-
раховували  за  іграми у  
п’яти зустрічах. У таких 
умовах важливу роль ві-
діграла активність судді, 
який швидко визначав 
пари суперників перед 
кожним туром. Із цим 

завданням успішно 
впорався старший 
викладач кафедри 
фізвиховання А. Хри-
пач, який використо-
вував комп’ютер та 
систему відображен-
ня результатів зма-
гання у реальному 
часі.

У змаганні взяли 
участь 12 чоловіків 

і 7 жінок. Серед чоловіків 
найкращими були:
Маркевич Б., ІМФН ― 
5 очок ( виграв усі партії), пер-
ше місце;
Джуман Б., ІГДГ ― 4 очки, 
друге місце;
Назаревич Б., ІБІС ― 
3,5 очки, третє місце; 
Гульчевський Л., ІМФН ― 

3 очки, четверте ― сьоме 
місце;
Погребенник В., ІСТР ― 
3 очки, четверте ― сьоме 
місце;
Голембо В., ІКТА ― 3 очки, 
четверте ― сьоме місце;
Цимбал Ю., ― ІКНІ ― 
3 очки, четверте ― сьоме 
місце;
Мичуда З.  ІКТА ― 2,5 очки, 
восьме місце. 
Серед жінок перемогли:
Бігдай М., ІКНІ ― 5 очок, 
перше місце;
Чабан З., ІКТА ― 4 очки, 
друге місце; 
Сало Т., ІМФН ― 3 очки, 
третє ― четверте місце;
Гуніна А., ІГДІ ― 3 очки, 
третє ― четверте місце;
Фарат О., ІСТР ― 2 очки, 
п’яте ― шосте місце;
Кузьо О., ІСТР ― 2 очки, 
п’яте ― шосте місце; 
Шестакевич Т., ІКНІ ― 
1 очко, сьоме місце.

Переможці серед  ін-
ститутів визначалися за 
двома найкращими ре-
зультатами учасників:
ІМФН ― перше місце; 
ІГДГ ― друге; ІКНІ ― третє; 
ІКТА ― четверте; 
ІСТР ― п’яте; ІБІС ― шосте; 
ІНЕМ ― сьоме.

Хотілося б, щоб у на-
ступних змаганнях брали 
участь команди всіх ін-
ститутів.

Учасники змагань за-
пропонували збільшити 
кількість шахістів у ко-
манді, частіше провадити 
командні та особисті зма-
гання, сеанси одночасної 
гри, а також зорганізува-
ти цьогоріч матч з універ-
ситетом імені Івана Фран-
ка на 20 дошках.

Вадим ГОЛЕМБО, 
доцент кафедри 

електронних
обчислювальних 

машин, ІКТА

За останні роки з ініціативи ректора Юрія Бобала сут-
тєво активізувалась робота з розвитку в університеті 
інтелектуального виду спорту ― шахів. Відповідно до 
наказу ректора створили Академію шахів. Кафедра 
фізвиховання підготувала у спорткомплексі відповідні 
умови для занять. Придбано також необхідний шахо-
вий інвентар, зокрема електронні годинники.



― 28 — 29 лютого 
ми розпочали друге 
коло І раунду грою з 
Тернополем (ТНЕУ), які 
є нашими головними 
суперниками. До цих 
ігор ми посідали друге 
місце у нашій підгрупі. 
28 лютого виграли з 
рахунком 36:30, а 29 
лютого ― 29:26, так 
ми стали лідерами 
турнірної таблиці, що 
гарантує нам вихід у 
наступний раунд-фінал, 
де відбудеться боротьба 
за медалі, ― розповіла 
гандболістка Марина 
Савчук.

Наступні ігри 
гандбольної команди 
Львівської політехніки 
тривали 3 та 4 березня 
в Ужгороді.

― На виїзді ми 
теж сподівалися 
на перемогу, адже 
добре зіграли вдома. 
Попередні ігри з 
Тернополем у них удома: 
одна ― нічия та одна 
― поразка на 2 м’ячі, 
що не зупинило нас у 
рідних стінах. Попередні 
ігри з ужгородською 
командою відбувалися 
вдома й завершилися 
на нашу користь. Так і 

цього разу: 3 березня 
ми виграли з рахунком 
35:22, а 4 березня 
здобули перемогу ― 
32:28. За період туру 
вдалося зреалізувати 
схеми у колективному 
захисті та покращити 
успішність кидків.

Команда бажала пе-

ремогти й ішла до своєї 
мети попри труднощі, 
які спіткали нас через 
суддівство, ― зазначила 
спортсменка.

Інформацію надала
кафедра фізичного 

виховання Львівської 
політехніки
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ГАНДБОЛІСТКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ЗА 
КОРОТКИЙ ЧАС ЗДОБУЛИ ДЕКІЛЬКА ПЕРЕМОГ

Гандбольна команда Львівської 
політехніки виступила у Вищій лізі 
України.

ч. 8 [3088] 
12 — 18 березня2020
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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 від жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4.

Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 500. Зам. № 200188.
Число газети підготували:
Наталія Павлишин, Ірина Мартин,
Анастасія Степаняк, Марія Кіндратович,
Ольга Мацьків, Ірина Косар, Софія Дуда, Олег 
Семенишин, Христина Весела.
Редакція залишає за собою право літератур-
ного редагування, скорочення текстів.

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.
При передруках посилання на „Аудиторію”
обов’язкове.

На першій сторінці світлина - Ірини Мартин.
Світлини з відкритих джерел.
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ

Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет ,,Львівська політехніка”:

студентський квиток на ім’я: Ко-
лодзєйчик Адріан Цезари;
студентський квиток на ім’я: Білик 
Наталія Володимирівна;
студентський квиток ВК №11342810 
на ім’я: Яцун Олександра Станіславів-
на;
студентський квиток ВК №12702025 
на ім’я: Корецький Владислав Генна-
дійович;
студентський квиток на ім’я: Фуритрос 
Олександра Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Самбор-
ська Олександра Вікторівна;
студентський квиток на ім’я: Іванів 
Іван Миронович;
студентський квиток на ім’я: Стебівка 
Валентина Адамівна;
студентський квиток на ім’я: Макси-
менко Поліна Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Щур 
Андріана Тарасівна;
студентський квиток №12246214 на 
ім’я: Прокопчук Андрій Миколайович;
студентський квиток на ім’я: Підлужна 
Юлія Тарасівна;
студентський квиток на ім’я: Чапля 
Юрій Олексійович;
залікова книжка №1605070 на ім’я: 
Кравчук Олександр Юрійович;
залікова книжка №16091033 на ім’я: 
Терентьєв Дмитрій Миколайович.

Як подати оголошення в „Аудиторію”
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних 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 публікацій — знижка 10% від суми 
замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголошення — десять днів до виходу га-
зети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33, Е-mail: audytoriya@gmail.com
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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 №   
Індекс .

Виходить з жовтня  року. 

Газету надруковано у видавництві Львівської 
. 

Обсяг  ,  ум. друк. арк.  
Наклад . Зам. № .

Головний редактор  — Тетяна ПАСОВИЧ.

Редактори відділів:

— Тетяна ПАСОВИЧ

— Наталя ЯЦЕНКО.

 

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

ГРИГОРЧАК.

Редакція залишає за собою право літературного 

редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 

відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію” 

обов’язкове.

Як подати оголошення в „Аудиторію”
Оголошення приймаємо від підприємств, 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

Реклама в „Аудиторії”

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, м2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, ювілей-
ні та інші статті на замов лення — 
50% від тарифів .

На обкла  динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення

Незалежно від місця розміщення               
і розміру:
• реалізування ідеї замовника                     
з викорис тан ням матеріалів замов-

150 грн.;
• реалізування ідеї замовника, по-

250 грн.;
• від розроблення ідеї замовника в 
редакції до виготовлення кінцево-

350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами  — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси -
тет „Львівська політехніка“:  
дипломи бакалавра В 15 № 124528  
та магістра М 16 № 057289  на ім’я: 
Гавран Роман Ігорович;
диплом бакалавра В 17 № 061933  на 
ім’я: Мисько Орест Михайлович;
залікову книжку на ім’я: Атаманчук 
Андрій Михайлович; 
студентський квиток на ім’я: Тимо -
щук Христина Сергіївна;
студентський квиток ВК № 12246296  
на ім’я: Чинков Михайло Денисович;
залікову книжку на ім’я: Бойко Ан -
дрій Васильович. 

Колектив кафедри опору мате -
ріалів та будівельної механіки 
ІБІС Національного університету 
„Львівська політехніка” висловлює 
щирі співчуття доценту кафедри 
Володимиру Михайловичу Палюху 
з приводу важкої втрати  — смерті 

батька.

Колектив Інституту сталого розвит -
ку імені В’ячеслава Чорновола На-
ціонального університету „Львів -
ська політехніка” висловлює гли -
бокі співчуття декану бакалаврату 
Надії Петрівні Яворській з приводу 
важкої втрати  — смерті

батька.

Колектив кафедри органічної хімії 
Інституту хімії та хімічних техно -
логій Національного університету 
„Львівська політехніка” висловлює 
щирі співчуття інженеру І категорії 
Лілії Євгенівні Третяк та її родині з 
приводу смерті 

батька.

ч. 3 [3083]
6 лютого 2020 19
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