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Що треба змінити в системі освіти?
21 лютого студенти різних вишів
України зайняли Міністерство
освіти і науки в Києві та заявили, що утримуватимуть приміщення доти, доки до нього не
ввійде новий міністр. З прізвищами осіб, яких хочуть бачити
на цій посаді, молодь також
визначилася дуже швидко. Внаслідок, у новий уряд потрапив
один із тих, кого лобіювало
студентство, — президент НУ
„Києво-Могилянська академія“
Серій Квіт.
Відтак, молодь не планує самоусуватися від впливу на нового
керівника МОН і продовжує
активно обговорювати зміни,
які, на думку студентів, терміново необхідно вносити в освітнє
законодавство України. 26 лютого з ініціативи „Вуличного
університету“ та Студентської
координаційної ради у Львівському палаці мистецтв відбулася панельна дискусія студентів
та викладачів різних ВНЗ міста
під назвою „Освіта посттабачнівської епохи“. За основу
необхідних змін до законодавства Студентська координаційна
рада запропонувала проект
закону ректора КПІ Михайла
Згуровського. Він передбачає
поступове (до 2016 року) підвищення стипендій до рівня прожиткового мінімуму; надання
стипендій для 2/3 усіх студентів
вишу і нарахування їх не за
середнім балом, а за місцем
в освітньому рейтингу. Також
автор проекту пропонує посилити університетську автономію,
зробити обов’язковими стажування наукових і педагогічних
працівників у вишах України та
світу тощо.
Зусібіч нинішню ситуацію та законодавчі ініціативи пояснили
присутні на зустрічі викладачі:
перший проректор УКУ Тарас
Добко, історик Львівської політехніки Іван Хома, літературознавець ЛНУ ім. Івана Франка
Ірина Старовойт та політолог зі
Львівської комерційної академії Степан Рутар.
Які проблеми, що стосуються
освітньої галузі, найбільше
хвилюють політехніків? Про це
ми запитали їх особисто.

Дмитро Возний, магістрант першого року навчання
Інституту економіки і менеджменту:

„Щоб програми були єдині та сучасні“
Освітні програми в середніх школах і вишах потребують
осучаснення. Жителі різних регіонів навчаються за різними програмами і шаблонами. Це роз’єднує, створює
дисонанс у розумінні і трактуванні фактів. Особливо
в гуманітарних дисциплінах. Потрібні єдині стандарти
для цілої країни. Зі свого досвіду скажу, що в Політехніці багато навчальних дисциплін є застарілі і практично непотрібні. Мусимо старатися, щоб
освіта встигала за наукою і практикою.
Віктор Климко, студент четвертого курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Треба підвищувати практичні навики“
У технічних вишах потрібно більше звертати увагу на
сучасні практичні навики студентів. Бо ми часто працюємо в таких лабораторіях, обладнання з яких за кордоном
уже повідправляли в музеї. Я навчаюся на спеціальності
„Електротехніка“, але багато моїх одногрупників-четвертокурсників не можуть удома переставити звичайну розетку. Теорію знати
треба, але коли ми прийдемо влаштовуватися на роботу, то нас спитають
передовсім про практичні навики.
Соломія Галайко, студентка другого курсу Інституту
архітектури:

„Нам потрібні обов’язкові обміни“
Потрібно зробити обов’язковими міжнародні та внутрішні
академічні обміни. В закордонних вишах ми зможемо не
тільки підвищити кваліфікацію, а й запозичити корисний
досвід. А якщо студенти з заходу України семестр проведуть у Донецькому університеті, а тамтешні — у Львові,
то українцям буде легше порозумітися між собою. Було б навіть весело.
Моя мама вчителька, тому я знаю і про шкільні проблеми. Там жахлива
невідповідність програм: часто в молодших класах вивчають щось важче,
а в старших повертаються до простого. Історію України по-своєму трактують у різних регіонах, а це неправильно. Школа має з дитинства формувати
національну свідомість.
Ірина Сняданко, доцент кафедри психології, педагогіки
і соціального управління Інституту права та психології:

„Я за електронні сесії“
Нам потрібна електронна система складання іспитів. У ній
студенти потім могли б бачити і ті бали, які вони отримали. Це зменшить кількість психологічних атак студентів
на викладача. Треба максимально мінімізувати взаємодію
студента з викладачем під час сесії. Це одразу ж запобігає
корупції і дисциплінує молодь. Зараз студенти не думають, як вчити, а як випросити бали. Також при кожній кафедрі або інституті мала би бути постійно поповнювана бібліотека сучасної профільної
літератури. Щоб студенти могли швидко між парами, після пар взяти книгу
і працювати з нею в читальній залі.
Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ
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з головної зали

Від боротьби на вулицях —
до праці в лабораторіях

З

асідання Вченої ради 25 лютого розпочалося хвилиною мовчання:
так політехніки вшанували загиблих на київському Майдані. Як
і планували, науковці заслухали фінансовий звіт ректора та ухвалили
новий кошторис вишу на 2014 рік. Не обійшлося і без сюрпризів.

Історичний артефакт
Несподіванкою для учасників засідання став виступ заступника голови Колегії та профкому студентів
і аспірантів, активного майданівця Юрія Баланюка. Разом із ним
до трибуни вийшли кільканадцять
студентів, які впродовж тривалого
часу були в Києві й захищали Майдан від силовиків. Вони привезли
зі столиці банер Політехніки, який
від 20 листопада перебував разом

із представниками нашого університету у Будинку профспілок і обгорів під час пожежі, влаштованої
там силовиками. Цей символічний,
вже історичний артефакт, на якому зберігся лише напис „Львівська
політехніка“, студенти віднайшли
й передали ректорові професору
Юрію Бобалові для університетського музею. Також очільникові
вишу і проректорові Богдану Морклянику, який побував у Києві особисто, студенти вручили подяки за

сприяння й підтримку Євромайдану
від комендатури Штабу національного спротиву.
Вести боротьбу з хабарництвом
студенти зголосилися особисто.
Всіх присутніх вони попередили,
що невдовзі прізвища викладачівЗакінчення на 5 с. m

конференція

Позитивно змінювати освіту
має кожен політехнік
У
Політехніці 27 лютого відбулася Конференція трудового
колективу, яку через події на київському Євромайдані відтермінували. Її вже вдвадцяте провів голова статутної комісії Вченої ради
професор Антон Маліновський.

Делегати конференції заслухали пропозицію голови оргкомітету професора Богдана Мандзія про обрання нових
членів Вченої ради університету. Заслухавши звіт голови профкому працівників університету доцента Володимира Гайдука про виконання Колективного договору за 2012 – 2013 роки,
затвердили його, а також уклали
трудовий договір на 2014 – 2015 роки
з урахуванням змін та доповнень до
чинного колективного договору.
Наприкінці роботи конференції
було оголошено результати таємного голосування і затверджено новий
склад членів Вченої ради університету. Делегати також затвердили
новий оргкомітет, регламент та квоти виборів делегатів Конференції
трудового колективу і внесли зміни
у склад членів житлового кооперативу „Політехнік“.

Виступаючи перед делегатами
конференції, ректор університету
професор Юрій Бобало зокрема звернув увагу на те, як різко змінилася ситуація в Україні впродовж лише одного тижня, і висловив сподівання на
плідну співпрацю з новим очільником
МОН: Львівська політехніка готова
надати йому свої пропозиції стосовно першочергових завдань у справі
поліпшення вищої освіти в Україні.
Юрій Ярославович також розповів про вклад кожного політехніка
й університету загалом у скарбничку
перемоги: у цей складний і тривож-

ний період у Політехніці діяла спеціальна група, якою керував начальник
відділу постачання Руслан Волошин.
До Києва було відправлено машинами одяг, взуття, багато продуктів
харчування, дефіцитні ліки, яких
потребував Євромайдан. Окрім цього, політехніки зібрали 263 тис. грн.
для сімей потерпілих на Євромайдані. Делегати конференції доручили
членам університетської „Просвіти“
по завершенні акції відзвітувати про
використання цих коштів на сторінках тижневика „Аудиторія“.
Зважаючи на події в державі, ректор закликав викладачів та студентів
долучитися до процесу оновлення
вищої освіти, змінивши своє ставлення до роботи, навчання. Юрій
Бобало нині зустрічається з колективами інститутів, адже від позитивного вкладу кожного з них виграє весь
університет. Він запевнив присутніх,
що як тільки будуть розблоковані
університетські кошти, Політехніка
зазнає дуже позитивних змін і закликав усіх долучитися до творення
нової освіти в Україні.
Катерина ГРЕЧИН
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вручення дипломів

„Не зникайте з нашого життя“
В

Випускники передвесняні

останні дні календарної
зими Політехніка провела
у доросле життя випускників
Інституту гуманітарних та соціальних наук, Інституту геодезії, Інституту післядипломної
освіти. До сумних нот прощання
з альма-матер додалися хвилини
мовчання за героями, які полягли на барикадах за нове українське майбутнє.

Ті, хто досліджує
і змінює суспільство
24 лютого дипломи отримали 33 магістри напрямів підготовки „Соціологія“ та „Соціальна робота“ Інституту гуманітарних і соціальних наук,
8 із яких — дипломи з відзнакою.
Ця подія сталася в актовій залі
вже фактично у новій Українській
державі, за яку своєю кров’ю на
Євромайдані заплатила Небесна
Сотня. Після урочистого внесення хоругви Львівської політехніки
учасники імпрези хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув
на Євромайдані, а саму академію
традиційно розпочали з виконання
Державного гімну. Ведучі Владислав
Бахін та Христина Забавська запросили студентів Оксану Хар та Ростислава Курганського до почесної
варти коло хоругви.
Від імені ректора Політехніки
абсольвентів привітав проректор
з науково-педагогічної роботи та
соціального розвитку Богдан Моркляник. Побажавши щасливої життєвої дороги, він нагадав їм, що
в університеті вони не лише здобули знання, а й сформували свій
світогляд.
Перед початком вручення дипломів до випускників звернулася
директор ІГСН професор Ярина
Турчин. Вона відзначила, що кафед
ра соціології та соціальної роботи
навчає дипломованих спеціалістів
у дуже непростий для країни час,
коли лише починає зароджуватися
новітня історія української державності, яку молодь здобула ціною
свого життя. Вона висловила сподівання, що нинішні випускники
виконають на „відмінно“ покладену на них нелегку місію будівничих
молодої Української держави, адже

здобули в університеті не лише
знання, а й потрібну систему моральних цінностей, й зроблять усе,
„щоб наша держава стала не лише
географічним, а й політичним центром Європи“.
Церемонію вручення дипломів
провів проректор Богдан Моркляник. Капелан Львівської політехніки
о. Тарас Жеплинський благословив
випускників на нову життєву дорогу, побажавши все в житті робити
з молитвою. У залі лунає „Молитва
за Україну“. Звучать напутні слова
від викладачів кафедри, які просять
своїх вчорашніх студентів: „Не зникайте з нашого життя“.
Від імені випускників зі словами подяки „за прекрасні роки навчання“ до викладачів кафедри та
до батьків звернулася Софія Романів. До речі, Софія не лише встигла захистити магістерську роботу
й отримати диплом, а й народити
донечку, якій лише 7 місяців (на
світлині). Цього дня її Настуся теж
була присутня на урочистій події:
спостерігала, як мама отримувала
диплом, слухала її виступ за трибуною. А Марія Боровська подякувала викладачам і батькам у своєму
вірші. З актової зали під звуки студентського гімну виносять хоругву,
вчорашні студенти підкидають свої
конфедератки, роблять світлини на
пам’ять і, звичайно, сподіваються,
що через кілька років знову зустрінуться на рідній кафедрі.

Сто одинадцять геодезистів із семи
кафедр ІГДГ попрощалися з Політехнікою 27 лютого. Двадцять чотири випускники отримали дипломи
з відзнакою.
Документи про вищу освіту геодезистам вручали директор інституту професор Корнилій Третяк
та проректор Богдан Моркляник,
який звернувся до присутніх у залі
зі зворушливою промовою, в якій
навів вражаючі паралелі між діями нацистів-антисемітів у Львові
в 1942 – 43 роках і вчинками українського диктатора ХХІ століття,
з вини якого на рідній землі загинуло так багато наших співвітчизників.
— Треба відзначити вашу роль
у тому, що суспільство змінюється.
Завдяки сміливості молоді і волелюбності нашого народу, не вдалося здійснити найпідліші і найнегідніші задуми щодо нас із вами.
Відвагу, чесність і гідність, які боронили наші герої, ми маємо берегти
і плекати в суспільстві. Я думаю,
що велика жертва, яку вони склали за наше майбутнє, не дозволить
вам марнотратно ставитися до свого життя, — наголосив проректор,
передаючи випускникам також і вітання від ректора вишу професора
Юрія Бобала.
Успіхів у професійній діяльності та в особистому житті геодезистам побажав професор Корнилій
Третяк. Наголосивши, що серед
випускників інституту є видатні
науковці, керівники державних
служб різних країн і герої Майдану, він висловив впевненість, що
й присутні у залі нестимуть у світ
не тільки свої знання, а й високі
духовні цінності.
Інститут післядипломної освіти закінчили взимку 104 студенти,
36 з яких мають дипломи з відзнакою. Частині з них, які навчалися
на хімічних напрямах, а також за
спеціальностями „Управління проектами“ і „Якість, стандартизація та
сертифікація“, документи про вищу
освіту вручили 28 лютого.
Катерина ГРЕЧИН,
Анна ГЕРИЧ

ч. 8 [2848]
6 — 20 березня 2014
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з головної зали

коротко

Від боротьби на вулицях —
до праці в лабораторіях
m Закінчення. Початок на 3 с.

хабарників можуть з’явитися на „стовпах ганьби“ навколо університетських
корпусів.

Кошторис-2014
У звіті про виконання бюджету Львівської політехніки в 2013 році ректор
повідомив, що загальноуніверситетський кошторис, що складається з коштів держбюджету і тих, які заробив
сам університет, минулоріч становив
понад 660 мільйонів гривень. Гроші
з держбюджету йшли на оплату праці, стипендій і в незначній мірі комунальних послуг. Загалом життєдіяльність вишу, зокрема, науководослідна робота, є можлива завдяки
спецфонду, який 2013 року становив
понад 161 мільйон гривень. Більшість
цих коштів надходять від студентівконтрактників.
Доповідач зазначив, що завершити
виконання частини заходів, запланованих на 2013 рік, не вдалося через те,
що більше 130 мільйонів гривень, які
знаходяться на рахунках Державного
казначейства, фактично були заблоковані. Ректор висловив сподівання,
що освітні та економічні реформи нової владної команди дозволять вищим
навчальним закладам вільно розпоряджатися заробленими грішми.
Прийнятий науковцями кошторис-2014 передбачає кількавідсоткове збільшення загальних доходів Політехніки. Загалом цифра очікуваних
річних надходжень до зведеного бюджету — понад 694 мільйони гривень.
Велику частину витрат у 2014 році
становитимуть статті, що передбачають ремонтно-відновлювальні роботи аудиторно-лабораторного фонду,
завершення ремонтів у навчальних
корпусах № 23 (вул. Колесси), № 33
(вул. Театральна), № 29 (вул. Коновальця), реконструкцію центральної
котельні, посилення фундаментів нав
чального корпусу № 20, капітальний
ремонт спорткомплексу „Політехнік“
(вул. Стуса) та приміщень, придбаних
у ВО „Полярон“, ремонти у житловому секторі Студмістечка тощо.
На завершення ректор закликав
керівництво кафедр та навчально-на-
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укових інститутів бути ініціативними, брати активну участь у конкурсах
на міжнародні гранти, шукати й використовувати міжнародні наукові
програми та намагатися якнайтісніше
співпрацювати з закордонними університетами.

Підсумки роботи і плани
науковців
Про результати виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт за різними напрямами
(в межах держбюджетної тематики,
господарських договорів, проектів
міжнародного співробітництва, фонду фундаментальних досліджень, а також кафедральної тематики) доповів
проректор з наукової роботи професор Зорян Піх.
У 2013 році політехніки виконували
50 проектів, внесених до тематичного
плану МОН України. Для цього виш
мав отримати від держави 7,73 млн.
гривень до загального фонду кошторису. Водночас, за результатами наукової діяльності, надходження до спецфонду становили 10,5 млн. гривень.
За словами проректора, найкращі показники виконання проектів в ІТРЕ,
ІХХТ, ІЕСК, ІКТА, ІБІД та ІГДГ.
У межах святкування 170-ліття Політехніки професор Піх запропонував
провести День відкритих дверей, під
час якого продемонструвати завершені науково-дослідні роботи політехніків з метою налагодження співпраці з промисловцями та підприємцями
регіону.
За поданням проректора Богдана
Моркляника, Вчена рада затвердила перелік студентів, які у 2014 році
отримуватимуть стипендії Президента, Кабінету Міністрів України, Вченої ради, іменні стипендії видатних
учених інститутів, а також — Златобанку. Про більшість із цих студентів
ви обов’язково прочитаєте невдовзі
на сторінках нашої газети. Наприкінці проректор запропонував переглянути стипендіальний фонд вишу, щоб
розміри почесних стипендій збільшилися — це матеріально заохотить студентів учитися краще.
Анна ГЕРИЧ

Верховна Рада України призначила міністром освіти
і науки Сергія Квіта. Відповідне рішення ухвалено
парламентською більшістю
27 лютого 2014 року. С. Квіт —
президент НУ „Києво-Могилянська академія“, український літературознавець,
журналіст, педагог і громадський діяч. Посів 184 місце
у рейтингу журналу „Фокус“
„200 найвпливовіших українців 2010 року“.
Студенти можуть взяти участь
у роботі над запуском
одного з відомих брендів
компанії P&G. Для успішного
виконання завдання треба
буде проаналізувати дані
про продукт і ринки збуту,
розв’язати завдання кожного
із залучених підрозділів —
продажу, маркетингу, логістики, фінансів, дослідження
споживачів та ринків. . .
Студенти матимуть нагоду
задати питання щодо кейсу
експертам P&G різних підрозділів та різних країн в режимі
онлайн — під час сесії питань-відповідей. Вся робота
над кейсом повинна вестися
англійською мовою — так
само, як і в реальному бізнесі
компанії. Кінцевий термін
реєстрації — 9 березня
2014 року.
Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 під загрозою.
Про це 26 лютого заявила
Громадська Рада освітян
і науковців України та міжнародна благодійна організація „Центр тестових технологій і моніторингу якості
освіти“. У заяві йдеться про
те, що станом на 24 лютого
ще навіть не затверджено
кошторис видатків на проведення оцінювання. Є реальна загроза зриву технологічного графіка друку тестових
зошитів, затримується
реєстрація учасників ЗНО.
Під загрозою організація
пробного тестування через
те, що Держказначейство
блокує рахунки регіональних центрів оцінювання
якості освіти.
За матеріалами інформагенцій
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наукові здобутки

Господарство України
чекає наукової підтримки

І

нститут економіки і менеджменту Львівської політехніки, який
готує фахівців і працює на науковій ниві, передовсім дбає про розвиток важливих для українського господарства напрямів науки як
менеджмент, маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність, фінанси
підприємства, економіка підприємства, інвестиційна та інноваційна
діяльність, облік і аудит, митна діяльність та оподаткування.

— Торік ми досягли добрих результатів, — зазначає директор ІНЕМ
професор Олег Кузьмін.— В інституті захищено три докторські
і 25 кандидатських дисертацій. Ми
успішно виконали бюджетну тему
(є вже навіть ряд впроваджень),
і запропонували підприємствам інструменти сучасного менеджменту.
На науковій основі рекомендуємо
їм відповідні моделі, методики, які
допомагають досягнути успіхів.
Плануємо з цієї тематики підписати
кілька госпдоговірних тем.
Торік наші науковці опублікували 72 монографії (перевиконали план на 232 відсотки),
953 статті (107   ). У зарубіжних
виданнях опублікували 60 статей
(333   ), а у виданнях, які входять до
баз науково-метричних даних, — 52
(400   ). Значно випереджаємо планові показники участі у зарубіжних
виставках. Наші студенти брали
участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт, були
призерами другого туру всеукраїнських олімпіад, учасниками підсумкових конференцій всеукраїнських
конкурсів студентських НДР тощо.
До слова, ми намагаємося залучати
студентів до науки з першого курсу.
На другому — третьому вони вже
мають свої публікації. 7 осіб отримує іменні стипендії університету.
Підтримуємо тісні наукові зв’язки
з іноземними університетами.
— Які наукові пласти піднімали Ваші
доктори наук?
— Олег Карий захистив дуже цікаву
дисертацію стосовно поліпшення
економіки міста, зокрема — Львова. Він активно співпрацює з адміністрацією міста, де впроваджено
окремі наші розробки. До того ж,
там працює чимало наших колишніх студентів, дехто навіть очолює
відділи. Марія Бондарчук присвятила свою дисертацію проблемам,

пов’язаним із фінансування, а Святослав Князь (нині — завідувач однієї з кафедри ІЕПТ) працював над
проблемами розвитку трансферного
потенціалу.
— Де черпаєте ідеї?
— Вони виникають із нашого економічного життя: проблем, з якими зіштовхуються підприємства, зі
складних взаємостосунків державних органів і підприємств та корпорацій. В ці прогалини якраз і втручаються наші науковці.
— Яким коштом фінансуєте науководослідну роботу?
— Аспіранти й докторанти працюють за стипендію, викладачі — за
заробітну плату. У нас було кілька
госпдоговорів, але вони завершилися, а нових з нами не уклали через
брак фінансування.
— На які регіони працюєте?
— Орієнтуємося на західні регіони,
хоча нашими розробками користуються по всій Україні.
— Які плани на рік, що прийшов?
— Кожна кафедра працює над науково-дослідними темами. Плануємо
захисти трьох докторських і 20 кандидатських дисертацій. У планах також публікація близько десяти монографій, навчальних посібників,
близько сотні статей у науково-метричних та в зарубіжних виданнях.
Готуємо до випуску англомовний
журнал „Економіка, підприємство,
менеджмент“. Вже сформований
перший номер. Перебудовуємо
наші вісники, співпрацюємо з журналом „Економтехмод“ Польської
академії наук. І далі працюємо на
машинобудівну промисловість, удосконалюємо моделі розвитку національного господарства. Якщо бути
відвертим, то у нас ще нема справжнього управління господаркою: не

враховані чинники, які забезпечують її поступ: не на користь державі працювали податкова, митниця,
підприємства затиснуті в кліщах
різноманітних податків, узгоджень
тощо. Внаслідок, тисячі підприємств до року щезають, і не завжди
лише дрібні. А це відбивається на
нашому бюджеті. Я взагалі стою на
тому, що новий уряд має дозволити
відкривати підприємства без усяких
узгоджень. У сфері інвестицій наші
дисертанти працюють над створенням для зарубіжних підприємств
привабливого клімату в Україні.
— На кого найбільше опираєтеся в науці?
— В керівництві таким великим
підрозділом дуже важливо вгадати
із заступниками. То я вгадав, обравши професора Ігоря Алексєєва та
доцента Олександра Скибінського. Дуже активно як науковці працюють завідувачі кафедр — професори Євген Крикавський, Ольга
Мельник, Наталя Чухрай, Анатолій
Загородній, Жанна Поплавська, Галина Захарчин, Василь Козик, професори Ігор Яремко, Нестор Шпак,
Ольга Мних, Ірина Хома та багато
доцентів.
— Чого очікуєте від перемін у державі?
— Я впевнений, що в все у нас
буде добре. Прикро тільки, що йдемо шляхом великих втрат. І не лише
людських, а й економічних. Сподіваюся, що тепер зможемо активніше співпрацювати з європейськими
вишами, фінансовими структурами Європи, допомагати залучати
в Україну потенційних інвесторів та
інноваційні технології. В полі уваги
наших дослідників й далі буде розвиток малого і середнього підприємництва, поліпшення виробничої,
банківської сфер тощо.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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ні війні!

Російські війська „мирно“ захоплюють Крим
О
дин із перших матеріалів у нашій газеті про Євромайдан називався
„Стосується кожного“. Можливо, тоді хтось ще міг думати, що його
не зачепить ситуація в державі. Чимало киян оминали Майдан у центрі
свого міста й України. Далеко не всі мешканці Заходу долучалися до
участі чи підтримки протестів. Більшість жителів східних і південних
регіонів ігнорували активність майданівців, вважаючи, що головне —
стабільність, навіть якщо це стабільно бідне життя. Але гасло „якщо ти
не цікавишся політикою, то вона зацікавиться тобою“ справдилося.

легітимність нової української влади та заявляють про готовність брати участь у врегулюванні політичної
кризи. А тим часом російські війська
„мирно“ захоплювали Крим.
Українська влада оголосила про
переведення Збройних сил у повну
бойову готовність. Відповідну постанову було ухвалено конституційною
більшістю в неділю, 2 березня, на закритому позачерговому засіданні
парламенту та РНБО. Уряд знайшов
додаткові кошти для покращення ма-

| Світлина Анни Герич

Тиждень тому виглядало на те, що
країна поступово почала рухатися до
виходу з політичної кризи. Верховна
Рада працює консолідовано і злагоджено, чимало рішень ухвалюють
конституційною більшістю. Призначено новий Уряд на чолі з Арсенієм
Яценюком. Найвищих посадових
осіб — представників попередньої
влади оголошено в розшук, аби розслідувати їхню роль у кривавих подіях останніх тижнів, де навіть за офіційними даними загинуло близько
сотні протестувальників та
поранено кілька сотень. А про
те, що це ще не перемога, говоримо тому, що попереду багато праці, Україна опинилася
на порозі економічної кризи…
І раптом у п’ятницю, 28 лютого, на телевізійних екранах
з’являється екс-президент Вік
тор Янукович, який ганебно
нишком утік із країни, і запевняє, що є легітимним главою
держави, що „Україна — наш
надійний партнер“ (наш — це
чий?).
Кремль цим скористався
й одразу почав розігрувати
в Україні чеченський і абхазький
сценарії. Рада федерації Росії дала
дозвіл на застосування своїх військових сил на території України,
мотивуючи це захистом росіян.
Україна й гаранти територіальної цілісності Української держави й непорушності її державних
кордонів (США й Великобританія)
нагадали Росії, що вона мала би гарантувати Україні безпеку відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року, коли наша держава
відмовилася від ядерної зброї. Президент США Барак Обама попередив
Путіна, що агресивна поведінка обійдеться дуже дорого. Неодноразово
президенту Росії телефонувала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Інші європейські держави визнають

теріально-технічного забезпечення
ЗСУ, які після чотирирічного „господарювання“ регіональної влади (галуззю керували узагалі громадяни іншої
держави) майже „вдалося“ розвалити.
Мітинги проти війни проходять
не лише в Криму, обласних центрах
Сходу (Донецьк, Луганськ) та Півдня (наймасовіший в Одесі, де вигукують „Одеса — не Росія“ та „Путін — геть!“), а й у Москві та СанктПетербурзі. Якщо в п’ятницю в цих
містах мітингували прихильних різних векторів розвитку України (зокрема, в Харкові від антимайдану постраждало близько ста прихильників
Євромайдану, серед них і письменник Сергій Жадан), то вже в неділю
мешканці цих міст закликають до
миру. Водночас журналісти зафіксу-

вали на фото та відео, що учасниками
антимайданівських протестів були
люди, привезені автобусами з російськими номерами.
Військові частини в Криму не здаються й обіцяють стояти до останнього перед військами іншої держави. Вони не зраджують присяги на
вірність народу України. Українські
чоловіки зголошуються до військ
коматів добровольцями, а олігархи
висловили готовність взяти на себе
врегулювання ситуації в регіонах,
де мешканці дотримуються протилежних поглядів на дальшу геополітику нашої держави. Зокрема, Ігоря
Коломойського призначено головою
Дніпропетровської ОДА, Сергія Таруту — Донецької.
Українські церкви, які показали
за цю зиму свою консолідованість
в Україні, щодня моляться за мир у нашій державі. Священики готові
стати військовими капеланами
і разом зі збройними силами захищати Україну від зовнішнього
агресора, — заявив глава УГКЦ
Блаженіший Святослав Шевчук.
Речник УПЦ МП Георгій Коваленко теж запевнив, що церква —
з українським народом, а криза
в державі спричинена брехнею,
зокрема попереднього найвищого керівництва країни.
У понеділок пізно ввечері
відбулося засідання Ради Безпеки ООН. Постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін
зачитав заяву Януковича, в якій
той просив президента РФ В. Путіна застосувати свої війська для „відновлення законності“ в Україні.
Учасники засідання різко зреагували
на його виступ. Зокрема, представник США в Радбезі ООН Саманта
Пауер заявила: „Немає доказів того,
що населення Криму й інших областей на Сході України піддається загрозі з боку нової української влади.
Військове втручання не може бути
виправдане неіснуючими загрозами.
Мобілізація російських військових
є відповіддю на вигадану загрозу“.
У вівторок вранці Путін віддав
наказ військам і з’єднанням, які брали участь у військових навчаннях,
повертатися в місця постійної дислокації.
Тетяна ПАСОВИЧ
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Творчість Шевченка —
національний код українців
Д

ля того, щоб жити і розвиватися, кожна нація мусить опиратися на духовні ідеали, які
викристалізовуються протягом її історичної
ходи. Для українців духовною основою нації став
Шевченко — ми не можемо уявити нашого життя
без його могутнього „Реве та стогне Дніпр широкий“, без світоглядних висот „А всім нам вкупі на
землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли“. За
пару тижнів до 200-літнього ювілею Поета його
духовна сила вела в смертельний бій лицарів свободи — героїв Небесної Сотні, що стало першим
реальним кроком до нашої Свободи. Сьогодні
у нових випробуваннях з нами знову Шевченко,
його дух і його слово.

Для кращого розуміння
творчості Кобзаря, джерел, з яких вона живилася, варто глибше пізнати
його добу, світ його друзів та опонентів. Багато
таємниць творчої лабораторії Шевченка може
розкрити знайомство
з його поїздками в Україну: перша — 1843 р.; друга — 1845 – 47 рр., куди зі
столичного Петербурга
рвався молодечий дух художника і поета, знаного
успіхами в Академії мистецтв, улюбленого учня
Карла Брюллова та й уже
відомого в Україні після
виходу у світ „Кобзаря“.
Через Шевченка і зав
дяки Шевченкові перед
нами постає весь зріз епохи з її суперечностями,

внутрішньою напругою,
з деспотичними норовами
одних і просвітницькими
гуманістичними ідеалами
інших. Збереглися листи
сучасників, спогади про
те, який вплив мав поет
на оточення, як сприймали його самого і його
творчість.
Ось як подає захоп
лення творчістю поета в „Спогадах киян про
Шевченка та його часи“
сучасник поета М. Шигарін: „Я також жив тоді
у Києві й добре пам’ятаю,
що Шевченкові вірші
з особливим захопленням
читали в багатьох гуртках,
найбільше кровні малороси та студенти різних
національностей. Дехто
вчив тоді малоросійську

SSБогданова церква. Суботів. Акварель, 1845 р.

мову, власне, для того,
щоб читати й розуміти
Шевченка. Крім надрукованої книжки, ходили по
руках зошити, що їх Шевченкові шанувальники
переписували навперебій
один перед одним“.
Розмірковуючи над
поемою Шевченка „Іван
Гус“, В. Білозерський
у листі до М. Гулака пише:
„Я мимоволі приємно задумався над тим, яку геніальну людину ми маємо в Тарасі Григоровичу;
адже тільки геній може
вгадувати при допомозі
одного глибокого чуття
і потреби народні і навіть
цілого віку“.
А ось що видалося найважливішим у творчій
манері поета його приятелеві, славному лікареві із Переяслава А. Козачковському, у гостинній
садибі якого та ще у селі
В’юнищах поет створив
шедеври, які Є. Сверстюк
іменує періодом високого сонцестояння: „Уранці він звичайно писав,
зовсім не прагнучи залишитися наодинці. Він
писав наче граючись…
Обмірковуючи його досить недавній вихід зі
стану простого наймита,
я дивувався його розвит
ку і різноманітності його
знань, які давали щовечора новий привід для роз-

мови. Іноді він читав Біб
лію, відзначаючи місця,
що вражали особливою
величчю думки…“.
1845 р. датовані такі
твори поета: „Єретик“,
„Великий льох“, „Наймичка“, „Кавказ“, „І мертвим,
і живим…“, „Стоїть в селі
Суботові“, „Холодний яр“,
„Псалми Давидові“, „Минають дні, минають ночі“,
„Три літа“. Всі ці високопатріотичні твори написано з жовтня по грудень,
переважно в Переяславі
або В’юнищах, а завершився цей апофеоз поетичної думки і натхнення
створеним 25 грудня в Переяславі „Заповітом“.
Вершинні твори пое
та позначені біблійною
висотою, ясністю думки,
їм притаманний лаконізм вислову, що робить
його поезію дуже модерною. Візьмімо його
поему „І мертвим, і живим…“, це — суцільні
афоризми: „В своїй хаті
своя й правда, І сила, і воля“,
„Нема на світі України, Немає другого Дніпра“,„Якби
ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя“,
„Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не
цурайтесь“.
Смиренники картали
його за слова із „Заповіту“ „і вражою злою кров’ю
волю окропіте“, але „Заповіт“ співзвучний псалмові 149, має таку ж ритміку і навіть однакову кількість рядків. Бо ж є вища
справедливість і зло має
бути покаране.
Про цей період творчості поета дуже влучно
в листі до О. Бодянського
від 23 травня 1846 р. пише
П. Куліш, наголошуючи,
що робота в Археографічній комісії дасть Шевченкові з часом „шекспірівське
знання людей і звичаїв“.
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Як вправного портретиста Шевченка запрошували
в поміщицькі садиби, де
він малював таких різних
за типами господарів і їхніх домочадців. До шедеврів європейської культури, створених у цей час,
відносять портрети Іллі
Лизогуба (1846), Кейкуа
тової (1847), Горленко
(1846 – 47). А ще, працюючи в Археографічній
комісії, він об’їздив і змалював сотні унікальних історичних місць і пам’яток:
руїн, монастирів, церков,
пам’ятних знаків, могил,
урочищ, шляхів тощо.
Його око та олівець зберег
ли для нащадків велетенський пласт нашої національної культури і пам’яті.

Масштаби його творчої праці цього періоду,
як і кількість зустрічей
і знайомств, не можуть не
вражати. Це дружба на все
життя з великим артистом
Михайлом Щепкіним, колишнім кріпаком, якому
допоміг позбутись підневільного стану І. Котляревський. (До речі, вельможі
змінювали прізвища своїм кріпакам на російський
штиб, так зробили й з прізвищем великого артиста).
Не могли не вплинути на чутливу душу поета
і світ князя М. Рєпніна,
в домі якого поет зазнав
справжнього людського тепла і приязні його
дружини Варвари, яка
була внучкою останнього
гетьмана України Кири-

SSАскольдова могила. Київ. Акварель, 1846 р.

В цей щасливий для
творчості Шевченка рік
створені і чудесні малярські роботи „В Густині.
Церква Петра і Павла“,
„Брама в Густині“, „Кам’яні
хрести в Суботові“, „Сільське кладовище“, „Мотрин
монастир“, „Богданові руїни в Суботові“, „Богданова
церква в Суботові“, „Літній пейзаж у В’юнищах“,
„У В’юнищі“, „В Густині.
Трапезна церква“.
Фактично, це не прос
то малярські твори, це —
роздуми над історією
України з пензлем у руках, деякі з них перейшли
в поетичну форму „Стоїть
в селі Суботові“, „Великий
льох“.

ла Розумовського (це за
її проханням Шевченка
призначили вчителем малювання Київського університету); і демократичні засади доньки Варвари,
яка співчувала родині рідного дядька — декабриста
С. Волконського. До слова, у М. Рєпніна була величезна бібліотека та унікальний архів, з яких Шевченко „визичав“ книжки
і матеріали.
Про „український Версаль“, маєток вельможі
Г. Тарновського з натх
ненними музичними вечорами в с. Качанівці не
раз згадували друзі поета, а звуки знаного на
всю Україну кріпацького

СУСПІЛЬСТВО
оркестру зі села Сокиринці (маєток П. Галагана) грітимуть його душу
і в далекому Кос-Аралі та
перейдуть у повість „Музикант“. На цих поетових
шляхах бачимо і шляхетних братів Лизогубів із
Седнева, і нелюдського за жорстокістю князя
Кейкуатова, і веселих,
зухвалих „мочемордів“
Закревських із Березової
Рудки. Про салон поміщиці Т. Волховської, як
і про знамениті бали на
три губернії — Чернігівську, Київську і Полтавську, ходили легенди. Вихована на просвітницьких
ідеях XVIII ст. господиня
дому вносила в атмосферу
зустрічей і веселих забав
дух свободи і демократичної розкутості.
Не можемо не згадати
і Олексія Капніста, причетного до декабристського руху. Шевченко бував
у його маєтку в с. Ковалівці. О. Капніст, як і В. Рєпніна, допомагали йому поширювати „Живописную
Україну“, а О. Капніст зберігав у своєму домі списки
Шевченкових поем „Сон“
та „Кавказ“.
На розкопках могили Переп’ятихи поблизу
Фастова Тарас Шевченко
зустрічався з місцевими
селянами, які працювали
на розкопках, розпитував,
як вони живуть, малював їх
у своєму альбомі; в м. Козелець Шевченко милувався „величним храмом
граціозної растреллівської
архітектури, що його побудувала Наталія Розумиха, родоначальниця дому
графів Розумовських“.
І справді, всі ці зустрічі, події, роздуми стали
живильною силою могутніх поетичних творів, написаних у період, від часу
якого минає вже близько
170 років, а твори не тільки не втратили своєї емоційної сили, а й захоплюють жертовною любов’ю
до України, героїкою без
краплі фальші та облуди.
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Три часових перспективи
заховала у своєму змісті
таємниця творчості поета:
минуле — сучасне — майбутнє. Національне у його
творчості бере початок ще
із джерел правіку народу
на цій землі, з його пісні
та думи, коли душа людини
перебувала у божественній
цноті і чистоті. Сучасне —
опоганене і сплюндроване, бо кажуть, що „цар
хоче весь світ полонити“,
позначене утвердженням свавілля і несвободи.
Майбутнє — не ідилічне,
але чисто людське, як прагнення до чистоти духов
ної. „І на оновленій землі
врага не буде — супостата,
а буде син і буде мати і будуть люди на землі“.
Великий правдолюбець
Тарас Шевченко подав нам
національний код, забути
який не маємо права, інакше
сокриють наше національне єство води бездуховності
і прагматизму, як затопили
води Канівського гнилосховища в’юнищевську землю,
по якій на Тарасовому малюнку іде жінка і веде дитину, затопили дитячі сліди,
верболози і крайнебо. Але
залишилися В’юнищі в підписах створених там поезій
та на малюнках Шевченка.
Нехай пребудуть з нами
довіку.
Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства
„Просвіта“
Львівської політехніки,
професор
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позиція

Не нужно нас защищать!
Н
а адресу директора Інституту інженерної
механіки та транспорту Львівської політехніки
Зіновія Стоцька надійшов лист від Асоціації
молодих учених машинобудівників. Наводимо
його повністю мовою оригіналу.

Добрый день!
Более 13 лет Ассоциация молодых учёных машиностроителей абстрагировалась от политики. Но события
последних дней заставили нас впервые написать Вам
письмо не о машиностроении и науке.
Из-за политических событий уже отменена конференция „Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте“, проводившаяся до этого 13 раз. Уже ясно, что в запланированном режиме не состоится всеукраинская олимпиада по
Технологии машиностроения, под большим сомнением
проведение ХХІ-ой конференции „Машиностроение
и техносфера XXI века“.
Но даже не это заставило обратиться к Вам.
Поводом стала чудовищная информационная ложь,
распространяемой телевидением России, о якобы угнетаемом русскоязычном населении, о том, что по улицам
юга и востока Украины бродят бандеровцы, о планах
украинской армии захватить российские земли. Заверяем Вас, что корреляция этой информации с действительностью стремиться к нулю.
Сегодня мы обращаемся в большей мере к российским
коллегам. А также к отдельным жителям юго-восточных

регионов Украины, которые не всегда правильно вос
принимают текущую ситуацию в стране.
Сами удостоверьтесь: украинский сайт украинской АМУМ ведётся на русском языке. И никто его
не закрывает. Откройте любой украинский сборник
научных работ — большая часть статьей выполнена на
русском языке, чтобы информацию могли воспринять
не только жители Украины. И никто не собирается их
закрывать. Нас, русскоязычное население, никто не
угнетает. Мы спокойно говорим и пишем на русском
языке.
Действительно большие проблемы у нас совсем в другом — у нас, как и в России, практически не выделяются
деньги на науку, высшее образование загнано в глухой
угол. Как и в России, наши учёные для проведения исследований вынуждены выезжать за границу.
Но мы сами разберёмся с нашими проблемами. Поверьте, мы сможем. Только пожалуйста, не нужно нас
защищать. Не нужно вводить войска. Не нужно войны.
Мы знаем, что Вы и без этого письма знаете правду
о событиях в Украине. Мы просим лишь об одном —
рассказывать эту информацию тем, кто не знает правды,
постараться влиять на общественное мнение. Ведь
учёный обязан быть объективным, и доносить только
правдивую информацию до сведенья общественности.

***
Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач.
Так судилося, ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон твій

тихенько,
Розкажу, як живеться у домі новім.

Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно

буває —
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Матінко, вибач за чорну хустину
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я люблю.
     I люблю Україну.
Вона, як і ти, була в мене одна.

С уважением,
Вадим Вячеславович МЕДВЕДЕВ
от имени Ассоциации
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ПРОСВІТА

наш календар

культура слова

Як парость виноградної
лози, плекайте мову
Ч
имало запитань викликає
написання слів з великої
літери. Навіть у практиці нашої
редакції бувають випадки, коли
доводиться звертатися до спеціальної літератури. Сьогодні
поділимося з читачами деякими
правилами „великої літери“.

Окрім загальновідомих правил написання власних і географічних
назв, слів на початку речення, абзацу, після крапки і т. ін., з великої
літери пишуться назви держав та
автономних адміністративно-територіальних одиниць: Україна,
Канада, Угорщина, навіть якщо вони
складаються з кількох слів: Республіка
Білорусь, Автономна Республіка Крим,
Сполучені Штати Америки.
У назвах найвищих державних
установ України з великої букви
пишуться всі слова: Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України,
Конституційний Суд України.
У назвах міністерств і їхніх головних управлінь, а також у назвах
інших установ та організацій, що
складаються з кількох слів, з великої
літери пишеться тільки перше слово: Національний банк України, Міністерство освіти і науки України.
З великої літери також пишуться
назви груп або союзів держав і найвищих державних організацій: Антанта, Балканські країни, Всесвітня
Рада Миру, Рада Безпеки.
У назвах державних, партійних, громадських, профспілкових
та інших установ і організацій як
України, так і інших держав з великої літери пишеться тільки перше слово: Верховний суд США, Збройні
сили України, Всеукраїнське товариство
„Просвіта“ ім. Т. Шевченка. Це стосується і назв державних установ минулого: Державна дума, Тимчасовий
уряд. А також назви пам’яток архітектури, замків, історичних подій,
епох, війн, революцій, свят і т. ін.:
Михайлівський собор, Золоті ворота,
епоха Відродження, Коліївщина, Друга світова війна, День учителя, Різдво,
Благовіщення.
Також з великої літери пишеться
тільки перше слово у власних наз
вах академій, інститутів, науково-
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дослідних установ, кінотеатрів, театрів, музеїв, парків і т. ін.: Національна академія наук України, Книжкова
палата, Національний художній музей
України, Національна опера України
ім. Т.Г. Шевченка, Національний університет „Львівська політехніка“, Львівський палац урочистих подій.
З великої літери пишуть перше
слово й скороченої назви, якщо
відповідна повна назва вже згадувалася в тексті (а також — на вивіс
ках): Будинок учителя (але Львівський
будинок учителя). Якщо до складу найменування установи входить словосполучення, яке може виступати
як самостійна назва установи (без
початкових слів), то воно пишеться з великої літери: Оперний театр
(від Національна опера України ім.
Т. Г. Шевченка).
З великої літери пишуться назви
найвищих державних посад України. Наприклад: Голова Верховної Ради
України, Президент України, а також
таких міжнародних посад як Генеральний секретар ООН.
Назви найвищих державних
посад інших країн з великої літери
пишуться лише під час їхніх візитів
до нашої країни згідно з вимогами
дипломатичного протоколу: Президент Сполучених Штатів Америки,
Прем’єр-міністр Канади.
У назвах конгресів, конференцій, договорів, найважливіших документів з великої літери пишеться
тільки перше слово: Світовий конгрес
українців, Конституція України, Версальський мир, Переяславська рада, Акт
проголошення незалежності України,
Декларація прав людини.
Назви орденів, державних відзнак пишуться з великої літери
(якщо вони складаються з кількох
слів — то тільки перше слово): орден
Свободи, орден Ярослава Мудрого, медаль „За відвагу“, хрест „За мужність“,
Герой України.
Назви посад, звань, титулів, рангів і т. ін. пишуть з малої літери: голова, ректор, президент НАН України,
академік, заслужений діяч науки і техніки, відмінник освіти, народний артист.
Рубрику веде
Ярослава ВЕЛИЧКО

8 березня — Міжнародний жіночий
день.
15 березня — Всесвітній день прав
споживача.

Пам’ятні дати

6.03.1856 — народився Микола Садовський (Тобiлевич), один з осно
воположникiв українського театру.
6.03.1939 — у Києві відкрито пам’ят
ник Тарасові Шевченку (скульптор
Матвій Манізер).
6.03.1951 — помер в емiграцiї у Фран
цiї український письменник i громадський дiяч Володимир Винниченко.
9.03.1814 — народився Тарас Шевченко, геніальний український поет.
9.03.1862 — народився Микола Пимоненко, відомий український живописець.
10.03.1861 — помер у Петербурзi Тарас Шевченко.
10.03.1939 — помер у більшовицькому
концтаборі Сергій Єфремов, український політичний діяч, письменник,
історик літератури, заступник голови Центральної Ради.
12.03.1863 — народився Володимир
Вернадський, український ученийгеохiмiк, перший президент Академiї
наук України.
14.03.1872 — народився Олекса
Новакiвський, видатний український
маляр, представник експресіонізму.
15.03.1939 — проголошення самостійної Карпатської України.
16.03.1664 — у Корсуні поляки стратили українського гетьмана Івана
Виговського.
16.03.1882 — народилася Христина
Алчевська (донька), українська поетеса i педагог.
17.03.1874 — народився Авґустин Волошин, Президент Закарпатської
української держави.
17.03.1917 — у Києві створено Українську Центральну Раду — парламент
України на чолі з Михайлом Грушевським.
19.03.1864 — народився Василь
Липкiвський, натхненник відродження УАПЦ та її перший духовний провідник, митрополит.
19.03.1895 — народився Максим Рильський, український поет, перекладач,
культурний i науковий діяч.
19.03.1918 — відбулося перепоховання загиблих під Крутами бійців Студентського куреня.
19.03.1930 — народилася Ліна Костенко, сучасна українська поетеса,
авторка збірок „Над берегами вічної
ріки“, „Неповторність“, роману у вір
шах „Маруся Чурай“.
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студентська думка

Пом’янули загиблих
і засудили винних

С

тудентство Львівської політехніки, яке ще від листопада
влилося у революційний процес в Україні, досі продовжує
організовувати чисельні акції,
зібрання та флеш-моби.

| Світлини Наталії Павлишин

Так, 25 лютого біля головного корпусу Львівської політехніки молодь
зібралася на ще один мітинг-протест.
Головна вимога студентів — покарати всіх причетних до насильства над
протестувальниками, а також тих,
хто у злочинний спосіб збагатився коштом народу. Наголосили студенти
й на тому, що кожен повинен починати з себе будувати європейську державу. І робити це треба маленькими
кроками: донести сміття до смітника,
не давати хабарів, добре вчитися…
Після цього організованою колоною політехніки вирушили на площу до пам’ятника Тарасу Шевченкові. В межах мітингу на підтвердження своїх вимог молодь організувала
флеш-моб: попереду колони йшли
п’ятеро студентів, одягнених у смугасті накидки (символізували одяг
ув’язнених), далі за ними несли
транспаранти з вимогою — „Злочинці повинні бути покарані!“. У такий спосіб політехніки від імені всієї
студентської спільноти ще раз нагадали представникам української
влади про необхідність покарання
всіх злочинців, винних у насильстві
і пограбуванні українського народу.
Ще одна знакова акція, яка відбулася 28 лютого, зібрала молодь із усіх
львівських вишів. Саме у п’ятницю
минуло 9 днів від трагічних подій
у Києві — загибелі Героїв Небесної Сотні. Студенти мовчазною хо-

дою з квітами та свічками пройшли
вулицями Львова до площі перед
пам’ятником Тарасу Шевченкові, де
відбулася спільна молитва в пам’ять
про загиблих Героїв Майдану.
Також молодь оголосила листзвернення від львівського студентства до депутатів Львівської міської
та обласної рад, а також до керівництва міста щодо швидкого вирішення питання будівництва пам’ятника
Героям Небесної Сотні.
А 2 березня у Львові відбувся благодійний забіг пам’яті Героїв Небесної Сотні. Маршрут (близько 4 км)
проходив: пл. Ринок — вул. Друкарська — вул. Лесі Українки — пр. Свободи — вул. А. Гнатюка — вул. Листопадового Чину — вул. Університетська — вул. Словацького —
вул. Стефаника — вул. Мартовича — пр. Шевченка — площа
Галицька — пр. Свободи повз
пам’ятник А. Міцкевичу — вул. Беринди — пл. Ринок.
Ініціювали захід волонтери МГО
„Академія української молоді“, ідею
підтримало молодіжне середовище
Львова і Катовіце й управління молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради.
Серед учасників забігу провели
благодійний збір коштів, які передадуть родині Героя Небесної Сотні
Ігоря Костенка, студента географічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка,
який загинув у Києві. В знак солідарності з українцями, паралельно благодійний забіг розпочався в польському місті Катовіце та грузинському Тбілісі.
Наталія ПАВЛИШИН

коротко
3 березня у Львові вшанували
пам’ять професора, українського
політичного діяча, публіциста і
адвоката, одного з лідерів ОУН
Лева Ребета та його дружини —
політичної і громадської діячки,
голови Проводу ОУНЗ з 1979 до
1991 рр. Дарії Ребет. Вшанувати видатних українців покладанням квітів і спільною молитвою зібралася
львівська громада, керівництво та
депутати Львівської обласної ради.
Папа Римський Франциск у Ватикані 2 березня закликав усіх молитися за Україну. „Закликаючи всі
складові частини країни працювати над подоланням непорозумінь
та спільно будувати майбутнє
держави, звертаюся до міжнародної спільноти із палким закликом
підтримати кожну ініціативу на
користь діалогу та злагоди“ — наголосив Папа Франциск.
Управління екології і благоустрою
Львівської міської ради звернулося до львів’ян із просьбою не
зривати та не купувати первоцвіти. Нагадаємо, первоцвіти суворо
охороняються законодавством,
зокрема, ст. 20-2 Закону України
„Про охорону навколишнього природного середовища“, ст.ст. 12, 36
Закону України „Про рослинний
світ“, ст.ст. 5, 8 Закону України „Про
Червону книгу України“. Водночас
управління екології та благоустрою
спільно з управлінням освіти та
Львівським міським дитячим еколого-натуралістичним центром з
24 березня до 30 квітня проведуть
загальноміську акцію „Первоцвіти
просять захисту“. Подавати роботи
можна за адресою: вул. Кубанська, 12, Львівський міський дитячий
еколого-натуралістичний центр.
За матеріалами інформагенцій
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східний меридіан

Будете в Донецьку — заходьте на „Маяк“
С
тудентів часто називають найпрогресивнішою
частиною суспільства, його рушійною силою.
Якщо ж спудеї Політехніки з перших вуст знати
муть про те, як живеться їхнім колегам на сході,
півночі й півдні країни, чим цікавиться та з якими
проблемами стикається молодь різних українських
вишів, то це тільки збільшить шанси на взаєморозуміння між усіма нами, а відтак і спроможність
до плідної співпраці заради кращого майбутнього
держави. Сьогодні про себе, альма-матер і рідне
місто розповідає четвертокурсниця Донецького
національного університету Світлана Помятуха.

— Світлано, Ти виросла в Донецьку?
Який фах здобуваєш?
— Я народилася і живу в Донецьку.
Мій батько — місцевий, а мати —
з Росії. На жаль, не можу спілкуватися українською мовою, хоч добре
її розумію. Після 11 класу я закінчила
Донецьке художнє училище, а потім
вступила в ДонНУ. Навчаюся при кафедрі російської філології на бюджетній основі, цікавлюся давньою літературою. Зараз працюю над бакалаврською роботою, готуюся вступати до
магістратури і продовжую багато малювати. До січня у творчій майстерні
„Радуга“ Всеукраїнського благодійного фонду „Наш дім — Україна“ я викладала художню майстерність для
дітей-інвалідів, але через брак часу
була змушена звільнитися. Залишаюся волонтером, бо звикла до цих
дітей. У вільний час їду до них і проводжу заняття.
— Багато Твоїх одногрупників працюють?
— Майже всі. За стипендію 700 гривень
не проживеш, а багато студентів —
не тутешні. Просити гроші в батьків

не пасує. Я вже два місяці не працюю
і дуже відчуваю брак коштів. Знов шукаю підробітку. Студенти зазвичай
влаштовуються менеджерами нижчої
ланки, касирами. Щоб поєднати роботу і навчання, працюємо по кілька годин, вечорами, часто — у вихідні. Тому
ми групою за всі роки навчання нікуди
разом не їздили. Хіба що збираємося на
чай чи каву в кав’ярню. Часто організовуємо свята на кафедрі. Наприклад,
„День рідної мови“. У нас новий завкафедри, то маємо багато різних заходів,
конференцій, зустрічей із вченими-філологами, які приїжджають з різних
українських та закордонних вишів. Я,
зазвичай, малюю афіші.
— Що ще малюєш? Маєш власну майстерню?
— Ні, майстерні не маю. Моя старша
сестра — швея. У неї є невеличка майстерня, де шиє одяг на замовлення.
Я порозкладаю фарби біля неї і малюю
живопис або дитячі ілюстрації. У моїх
роботах часто трапляються міфологічні мотиви. Використовую акрилові
фарби, а для дитячої тематики — акварель. Влітку виставляю свої роботи
в „Будинку художника“ або міських
кав’ярнях. На канікулах маю більше
часу займатися виставкою.
— Університет виправдав Твої очікування?
— Викладачі вимагають від нас вчитися. На поступки йдуть тільки викладачі
з інших кафедр, розуміючи, що їхній
предмет не належить до профільних
дисциплін. Нам викладають філологи
різного віку, тому, я переконана, ми
отримуємо сучасну освіту.
— Кілька років тому йшлося про те,
щоб присвоїти ДонНУ ім’я Василя
Стуса…

— У нас є барельєф Стуса на фасаді філологічного факультету, його
іменна аудиторія. ДонНУ — націо
нальний університет, дивно йменувати його Стусовим. У нас багато
іноземців навчається, тому, певно,
був спротив. У моїй групі — 6 китайців. Полінаціональний університет
не варто перейменовувати.
— Ким бачиш себе в майбутньому?
— Я хотіла б ще якийсь час залишатися студенткою. Хочу реалізувати себе
як літературознавець і художник.
— Що читаєш? І де черпаєш інформацію про те, що діється в Україні
та в світі?
— Читаю різне. Люблю Достоєвського. Недавно прочитала книгу російськомовної письменниці з Єревана
Маріам Петросян „Дім, у якому…“.
Вона мені дуже сподобалася, бо там
йдеться про хворих дітей, а я саме
з такими працюю. Телевізора не дивлюся, а про події дізнаюся від рідних.
— Де Ти порадила б побувати гостям
Твого міста?
— Моє улюблене місце — величезний книжковий ринок „Маяк“, бо там
можна знайти літературу на будь-який
смак. Усі чули, мабуть, про парк кованих фігур авторства місцевих ковалів. Це казкові персонажі, мала копія
Ейфелевої вежі, чудеса світу, лавки,
гойдалки, арка, під якою фотографуються молодята. Також є місток, на
якому в день весілля наречені прикріплюють замок і загадують бажання.
Недалеко від університету — прекрасний бульвар Пушкіна зі скульптурами
донецьких митців.
— У яких містах України і де за кордоном Ти бувала?
— Дуже давно була в Росії. Якось
їздила до Києва. Влітку 2013 року
гостювала у Львові. В Чишках (Пустомитівський район) маємо родичів,
з якими часто спілкуємося телефоном.
Суперечок щодо політики в нас не виникає. Це неправда, що в Донецьку
всі — бандити, а у Львові — бандерівці. Донецьк — мирне місто. Ніколи
жодних заворушень чи чогось небезпечного в центрі міста я не бачила.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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потрібна справа

Музей „Пласту“:
віднайдення, дослідження,
збереження

З

вично сприймати організацію „Пласт“ як осередок активних молодих людей,
які десятиліттями своєю діяльністю обстоюють та популяризують українськість. Та ця організація є ще й потужним і неординарним історичним джерелом.

Про музейництво організації та цікаві напрацювання розповіла очільниця
Музею-архіву Пластового
руху, член редакції журналу „Пластовий шлях“, дослідник Ольга Свідзинська.
— Передовсім треба
наголосити, що історичне,
музейне дослідництво має
бути в кожній структурі,
організації, навчальному
закладі тощо. Якщо ж розглядати пластову діяльність, то бажання створити
музей було постійно. При
верховній пластовій команді ще в 1920-х роках діяла відповідна референтура, яка збирала старовину
та художні вироби тодішніх пластунів. Після польської заборони організації
пластові архіви передали
Науковому товариству
ім. Т. Шевченка, дещо —
за кордон, щось потрапило до приватних колекцій.
У відродженому „Пласті“
(скоро виповниться 25 років) історична тема також
хвилями піднімалася завжди. На початку 90-х років минулого століття були
прагнення оформити музей офіційно та зрештою
у 1995 – 96 роках сформувалася група з історії та
музейництва „На сліді“
(такою була й назва пластового часопису, який виходив від 1930-х рр.). Саме
тоді я й почала займатися
пластовою історією, дослідництвом персоналій,
фактів. Зараз Музей-архів
пластового руху зареєстрований як структурний
підрозділ організації.
Дослідницька робота надзвичайно цікава.

Та головна умова успіху — мати постійний доступ до першоджерел.
У цьому власне й полягає
проблема. Адже частина
документів зберігається
в діаспорі, дещо у відомих українських бібліотеках, в архівах різних
областей України (раніше
це все було доступне дуже
вузькому колу людей).
З кожним роком ситуація
зі збереженням важливих
пластових матеріалів у діаспорі погіршується. Адже
коли покоління-друге вже
цілковито „відірване“ від
українства, то цілі архіви
видатних людей, які працювали в різних громадських і політичних структурах, просто викидають
(таких сумних історій багато). На жаль, часто людям легше викинути, ніж
передати в архів чи музей.
Досягненням вважаю
те, що невдовзі наш музей матиме електронний
каталог, щоб люди через
мережу мали доступ до документів та експонатів. Чи
не найцікавіший напрям
нашої роботи — дослідження „живої“ історії. На
жаль, ми почали займатися цим досить пізно. В середині 1990-х років були
такі ініціативи, але тоді
не було достатньо технічних можливостей. Наприклад, розробляли анкети
для опитування людей,
але старше покоління, яке
пройшло репресії, такі
опитувальники сприймали дуже скептично, їм це
нагадувало допит. Дехто
був готовий і так розказувати про своє минуле,

а є такі, хто не готовий ділитися спогадами й зараз.
Коли ж почали записувати
відеосвідчення, то вже залишилося небагато людей,
які належали до легального „Пласту“. Зараз більше
акцентуємо на дослідженні діяльності організації
у підпіллі. Адже є ще багато пластунів, які брали
участь у літніх таборах
після заборони організації. Їхні розповіді особливо цінні, бо досі не виявлено жодних документів
щодо цих таборів.
У межах своєї діяльності наш музей двічі
брав участь у чеському
проекті „Пам’ять народів“
(„Пам’ять націй“). Це збір
„живої“ історії ХХ століття (відео, аудіо, біографія
свідків) дослідників „живої“ історії і розміщення
їх на багатомовному сайті. Зараз маємо там сім
інтерв’ю. Окрім нашої
організації, українськими учасниками був Інститут історії Церкви, Центр
міської історії Львова, Західноукраїнський центр
історичних досліджень.
Серед матеріалів музею
вже є унікальні експонати.
Наприклад, віднайдено
у 2007 році прапор куреня
„Лісові чорти“, також стяг
(1929 чи 1930 років) куреня
ім. Т. Шевченка, що існував у середовищі української УНРівської еміграції
у польському місті Каліш.
Музейною цікавинкою
є й великий фотоальбом,
який увесь час радянської
окупації пролежав на горищі в місті Городенка.
Його власник, львів’янин

Роман Копач, був активним виховником у 30-х роках, їздив на табори новиків на Остодорі і зібрав
доволі багато фотографій. Приїхавши в Україну
з Канади до своїх родичів,
віднайшов ці світлини на
горищі. У 1996 році він передав альбом у фонд нашого музею.
Звичайно, є серйозні
роботи, а також дослідники, які займаються персоналіями, дотичними до
„Пласту“. Ми постійно
працюємо з джерелами інформації і виявляємо нові
факти. Вважаю, що нормально було би виправляти
певні фактологічні помилки. Адже те, що вже хтось
написав, не означає, що не
можна працювати далі.
Порівняно недавно
ми отримали можливість
комплексно працювати
в Центральному державному історичному архіві
України у Львові, в обласних державних архівах. Позитивно, що маємо дозвіл
на копіювання документів.
З фондами, що стосуються
„Пласту“, й раніше мали
справу різні історики, але
серйозно їх ніхто не опрацьовував. Тож зараз необхідно зробити величезний
обсяг роботи. Взагалі, моя
думка така: всі українські
архівні документи повинні
бути доступні у сканованому чи друкованому варіантах, щоб ті, хто цікавиться
тією чи іншою тематикою,
мали можливість працювати з першоджерелами.
Адже документальні першоджерела — це основна
база, на якій мають ґрунтуватися історичні дослідження.
Наталія ПАВЛИШИН
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на сцені

Музика для тих, хто мислить
„Я часто думаю про минуле,
Про долі людей, що боролись за нас,
У пам’ять про них, сучаснику-друже,
Живи так, щоб в серці цей промінь не згас.
Ми живем в Україні, де з нами
І віра, і воля, як вранішній птах,
Ключі у майбутнє тримаємо міцно
В надійних та сильних руках,
Наших руках…“.

Ці актуальні нині слова з пісні під
назвою „Сучасникові“. Її виконує
група „Дзвони Сонця“. Молодий
поп-рок колектив у пошуку власної творчої манери, але точно
знає, що його „музика для тих, хто
мислить“.

Звідки дзвін

Не бути схожими на інших
У виконанні „Дзвонів Сонця“ навіть
знані композції звучать по-їхньому,
оригінально, смачно. В різноманітті
світової музичної культури молоді
виконавці знаходять стимули до саморозвитку, вчаться „хорошої музичної мови“. Свій плейлист Ярема
оновлює чи не щодня:
— Стараюся слухати різних музикантів, із різних країн, різні стилі. Найбільше поп-рок, бо це напрям, який нас цікавить. Загалом
в інді-рок, поп-рок нині працює,
наприклад, дуже багато англійських

| Світлина Олександра Кулика

„Дзвони“ — з Городка і Львова. Їхня
передісторія почалася ще в 2005-му.
— Потяг до музики — мабуть, від батька. Мій тато,
а також батько ще одного
учасника групи — музиканти.
Наші гітаристи Іван Спільник
(до речі, студент Політехніки) та Павло Кміть закінчили
музичну школу. Свого часу ми
багато займалися, намагаємось
постійно підвищувати свій
рівень, — розповідає барабанщик Ярема Криса, студент
ЛНУ ім. І. Франка.
А ось головний голос „Дзвонів“ Оля Старушкевич, яка має
академічну освіту (оперний вокал),
приєдналася до проекту в 2012 році.
Відтоді колектив встиг проявити
себе: перемога на конкурсах фестивалів „Молода Галичина“ і „Тарас
Бульба“, виступ на „Червоній руті“.
Це виконавців потішило, але:
— Ми домовилися, що наразі
не будемо брати участі у конкурсах
в Україні. Адже часто основна їхня
мета — далеко не пошук чи підтримка талановитої особистості.
Крім цього, в журі не завжди кваліфіковані люди (хоч, не заперечую, такі є). То чи варто докладати
зусиль, щоб потім хтось зі своєю
вкрай суб’єктивною думкою все
поламав?.. Це принесе хіба розчарування і зневіру, небажання працювати далі… Ми вирішили акцентувати на концертах, фестивалях.
Хочемо поїхати за кордон, подали
заявки на деякі фестивалі. Почнемо

бодай із Польщі. Спробуємо. А ще ж
є інтернет: щось варте уваги мережа
обов’язково виштовхає, — зазначає
барабанщик групи.

груп, які, однак, практично нічим не
відрізняються одна від одної. А от
деінде можна знайти щось цікавіше,
нестандартне. Той же Емір Кустуріца, наприклад… Ми самі до кінця не
знаємо, якими хочемо бути… В постійному пошуку. Щоб зробити групу, яких уже є 150, — мудрості не треба, а от знайти свою нішу, незайняту,
свою родзинку — куди складніше.
Втіленням яскравої індивідуальності на сцені для Яреми нині
є Muse, для Олі — Святослав Вакарчук, а ще відкрита недавно співачка
Росаріо Флорес. У пошуках власного
почерку „Дзвони“ не бояться потрапити в „неформат“. Лякає інше:
— Один із наших, принаймні
моїх, найбільших страхів — бути
схожими на масу інших груп, —
каже вокалістка. — Інколи зробимо
шматок пісні і розуміємо, що він попсовий. Тоді крутимо його, доки не

отримаємо щось інше. Ось недавно
Ярко сказав на одну з наших пісень,
що вона зовсім неподібна на попередній матеріал. А хіба то погано?
Навпаки, треба, щоб було різне.

Музика, життя і щастя
У репертуарі — і лірика, і драйв, і завжди — оптимізм. Та „Дзвони Сонця“ прагнуть творити не тільки добрі пісні, але й історію свого успіху.
Вони знають, що в житті музикант
має пережити різне: концерти „ні для
кого“, виступи „на розігріві“, мільйонне переписування пісні в пошуках
найкращого варіанта!.. Мізкують, що
є запорукою популярності або, скажімо, дискутують, чи є комерційною
назва їхньої групи?.. „Не назва робить
групу, а група робить назву“, цитує
слова лідера „Океану Ельзи“ Оля
і пропонує замість говорити на
цю тему „краще слухати музику“.
Колектив склав план роботи
на рік: запис пісень, розробка
сайту, музичний подарунок до
дня народження Тараса Шевченка, а також омріяний кліп.
Усе вдасться, якщо вибудувати
стратегію і працювати, оптимістично налаштований барабанщик групи. Молоді виконавці мають добрих наставників:
це батьки-музиканти, також
Олександр Балабан, журналіст
Микола Шкредов. Він, до речі, почув „Дзвони“ під час, здавалося б,
„провального“ концерту (було мало
людей) і сказав: у вас щось є, я вірю,
що вам усе вдасться — і допоможу…
Самі „Дзвони“, до речі, теж допомагають. Минулого року група долучилася до порятунку хворої на рак
крові вагітної жінки. Музиканти,
не будучи навіть знайомими з нею,
дали благодійні концерти у львівських вишах і філармонії.
У своїй творчості найбільше цінують відчуття свободи, незалежності. І радіють, коли, як каже Ярема, „знаходяться слухачі, які скажуть
чи напишуть приємне слово, подякують за виступ. Це дуже приємно:
бачити, що наша творчість потрібна,
цікава, подобається, що ми комусь
подарували хвилини щастя“.
Ірина ШУТКА
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КУЛЬТУРА

тет-а-тет

Роман Вітошинський:
„Звідусіль назбирував
щось нове“
О
дразу після консерваторії в 1968 році його взяли
як соліста у наш львівський Театр опери та
балету тоді ще імені Івана Франка. Тут Роман Вітошинський працює і досі, вже як народний артист
України. Крім цього, він — професор кафедри сольного співу Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, лауреат міжнародної премії
Національної спілки театральних діячів України.
З ним — наша розмова.

— Зацікавленість вокалом проявилась ще у шкільні роки, — розповідає
артист. — Вдома у мене була радіола,
тож я часто слухав музику на платівках і паралельно співав. Любив слухати народні пісні, а не класику. Я не
знав, що таке опера, мені здавалося,
що це спів без мелодії.
— Якими були перші кроки до вокальної
самореалізації?
— Одразу після школи я почав працювати на тютюновій фабриці на Тернопільщині, де було організовано хор,
який нас змушували відвідувати. Саме
там я і почав співати. Мені дали заспівати соло у пісні „Закувала та сива
зозуля“. Потім ми їздили виступати
до Тернополя, зустрічати Хрущова
у приміщенні театру, і так я вперше
опинився на сцені як соліст.
Згодом викладачка тернопільського музичного училища запропонувала
мені вступити до цього навчального
закладу, і я вступив. Провчився там
три роки. Вже була більш професійна
робота над голосом, а щодо виступів,
то сам придумував, як буду виконувати пісню, який створюватиму собі образ. Після училища одразу приїхав навчатися до Львова в музичну академію.
— Чи були у Вас улюблені виконавці на
той час?
— В училищі я дізнався про таких
оперних співаків СРСР, як С. Лємешев,
І. Козловський. Вони вважалися взірцями оперного мистецтва. Ніхто майже не
знав про зарубіжних співаків, бо люди
не мали можливості виїжджати з країни
і пізнавати щось нове: я знав про таких
артистів, як Карузо, Кепура, але не чув
їх, аж у консерваторії, на уроках музичної літератури викладач нам увімкнув їх
записи. Тому зрозуміло, чому С. Лєме-

шев й І. Козловський залишилися на вітчизняній сцені — з такими голосами їх
не хотіли ніде у світі більше приймати.
А ще я переважно слухав тенорів,
бо викладачі казали, що краще слухати такий тембр голосу, який у тебе
самого.
— Якою була Ваша перша партія
у львівській Опері?
— Так вийшло, що я закінчував
консерваторію з вивченою партією
Ленського з опери „Євгеній Онєгін“
П. Чайковського, і нею я розпочав
свою творчу діяльність у театрі.
— Розкажіть про гастролі за кордоном.
Що корисного для творчої діяльності Ви
завдяки їм перейняли?
— Свого часу я багато гастролював
Україною, бував у Франції, Польщі, Канаді, Німеччині, Швейцарії, Угорщині
та інших країнах. Юним, уперше приїжджаючи за кордон, я не знав, як будуть
поводитися місцеві артисти. А поводилися вони дуже толерантно, кожен виконував свою роботу, ніхто нікого не
підставляв. Навпаки, якщо тобі щось
не вдавалося, то соліст, який виконує
ту саму роль і помітив якусь помилку,
просто підказував, як буде краще. І так
деколи формувалися мої акторські навики — звідусіль назбирував щось нове.
А ще іноді, коли стоїш на величезній
сцені, просто стоїш і замислюєшся: чи
доспіваю я до останнього ряду, адже
зала, в котру посилаєш звук, надто
масштабна? Тоді місцеві актори радили,
де краще стати, коли співаєш, де краще
не заходити… Це і є мій досвід.
Вікторія СНІГУРОВА,
студентка 3 курсу факультету
культури і мистецтв
ЛНУ ім. І. Франка

коротко
Для колекціонерів і мандрівників новинка — туристична марка із зображенням
головної будівлі НУ „Львівська політехніка“. Її номер
347. Придбати марку можна
у мережі книгарень видавництва Львівської політехніки — у головному корпусі
університету й студентській
бібліотеці.
У Палаці мистецтв 7 березня з нагоди відзначення
200-ліття від дня народження
Тараса Шевченка відбудуться
урочисті заходи. Це буде відкриття персональної виставки
художніх робіт Володимира
Дорошенка, колективна виставка митців, які брали участь
у пленерах під час подорожі
шляхами Кобзаря, а також
„Шевченкіана Софії КараффиКорбут“, присвячена 90-літтю
від дня народження мисткині. Крім цього — відкриття
виставки світлин фотографа
Йосипа Марухняка й літературно-музична композиція
„За Тебе молюсь.“.
Колектив кав’ярні-галереї
„Штука“ звернувся до громади Львова і депутатів ЛМР
з ініціативою створити Музей
української сецесії. Приміщенням для нього мав би стати
будинок № 17 на проспекті
Шевченка, де розташовано
прокуратуру Львівської області. Його спорудила у стилі
європейської сецесії з елементами неокласицизму будівельна фірма Івана Левинського.
В інтер’єрі є малярські панно,
вітражі, мозаїка, виконані
у сецесійному стилі.
Українські артисти висловлюють протест проти вторгнення Росії на територію України
у свій спосіб. Так Руслана
Лижичко у Фейсбуці звернулася з відкритою заявою до
Президента РФ Володимира
Путіна з проханням дати
Україні спокій, а „Океан Ельзи“
розмістив відеозвернення до
російських фанатів — у ролику
Славко Вакарчук співає пісню
Леоніда Агутіна російською
мовою „Я буду всегда с тобой“.
За матеріалами інформагенцій
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універсіада

Змагання серед викладачів

З

маганнями з настільного
тенісу та шахів завершилася
„Універсіада-2013“ серед
викладачів та працівників
Львівської політехніки.

Вісім команд розіграли нагороди
Універсіади з настільного тенісу.
Система проведення — олімпійська
з визначенням усіх командних місць.
У першому турі перемоги домог
лися команди: ІГСН (перемога над
командою ІТРЕ з рахунком 3:0), ІЕСК
(ІКТА-І, 3:0), ІГДГ (ІППТ, 2:1), ІНЕМ
(ІКТА-ІІ, 2:1). Команди-переможці
продовжували боротьбу за звання
чемпіонів та призерів Універсіади.
У півфіналі команда ІГСН переграла ІЕСК (3:0), ІНЕМ здобула перемогу над ІГДГ (2:1).
За третє місце у фіналі зіграли
команди ІГДГ та ІЕСК. З рахунком
2:1 перемогу здобули геодезисти,
отримавши бронзові нагороди Універсіади.
Звання чемпіонів завоювала команда ІГСН, котра переграла команду ІНЕМ. Чемпіонами Універсіади
стали Тетяна Гуртова, Сергій Понамарьов, Микола Бучин. Срібними медалями нагородили команду ІНЕМ.
Наступні місця посіли відповідно
команди ІЕСК, ІТРЕ, ІППТ, ІКТА-І,
ІКТА-ІІ.

***
Формат проведення змагань із
шахів — особиста першість серед
жінок і чоловіків, результати якої
входили у загальнокомандний залік
Універсіади.
Серед жінок звання чемпіонки
завоювала Ольга Задорожна (ІППТ),
срібною призеркою стала Зорина
Чабан (ІКТА), а бронзову нагороду
отримала Наталя Мусихіна (ІЕСК).
У чемпіонаті серед чоловіків
перемогу виборов Богдан Джуман
(ІГДГ), „срібло“ здобув Зенон Мичуда
(ІКТА), а бронзову перемогу отримав
Богдан Назаревич (ІБІД).
Результати командного заліку
Універсіади такі: першість отримала команда ІКТА, друге місце посіла
команда ІППТ, а третьою стала команда ІЕСК.
Наступні місця посіли відповідно: ІНЕМ, ІГДГ, ІБІД, ІГСН, ІІМТ,
ІЕПТ.
***
П’єдестал пошани загальнокомандного заліку Універсіади:
І місце — ІГСН.
ІІ місце — ІППТ.
ІІІ місце — ІНЕМ.
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного виховання
Львівської політехніки

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

17

студентське дозвілля

Тенісні змагання
комп’ютерників

С

портивно-оздоровчий
відділ профбюро Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій
11 лютого провів змагання
із настільного тенісу серед
своїх студентів. Ініціатором
змагань була студентка ІКНІ
Ілона Олійник.
У настільному тенісі змагалося
16 студентів ІКНІ. Півторагодинна гра продемонструвала,
хто майстер тенісної гри.
Отже, за підсумками змагань
третє місце посів Віталій Гучок
(КН-15), другим став Юрій Дубенський (ПІ-21). Перемогу здобув найсильніший гравець — Євгеній Безпалько (СШІ-11 м).
Переможців нагородили кубками та грамотами, а всі учасники отримали грамоти за активну
участь у змаганнях.
Організаторка змагань висловила подяку всім, хто допоміг їй реалізувати задум:
Олександрові Николяку, Романові Похолку, Олександрові Антонову та Маркіянові Єрченку.
Н. П.

спорт на межі політики

Бойкот Зимових
Паралімпійських Ігор-2014
Н
аціональний паралімпійський комітет України бойкотуватиме Зимові паралімпійські ігри 2014 року в Сочі,
якщо Російська Федерація не
виведе свої війська з території
України.

Національна паралімпійська збірна України сподівається, що найближчими днями країна-господар
зупинить агресію і виведе війська
з території України. У разі, якщо
вона цього не зробить, Національний паралімпійський комітет України прийме рішення про

неможливість участі української
команди в XI Зимових паралімпійських іграх, — йдеться в повідом
ленні.
Національний паралімпійський
комітет України нагадує про неприпустимість порушення керівництвом Росії Олімпійської хартії,
Хартії ООН та статутних документів Міжнародного паралімпійського комітету та невизнання
країною-організатором Ігор вимог світової спільноти з мирного
врегулювання ситуації, що виник
ла через „агресивні дії російських
військ“.

Втратили Зимові паралімпійські
ігри 2014 року й офіційних представників різних країн. Так, американська президентська делегація
наголосила, що не поїде на Паралімпійські ігри в Сочі. Про це заявила прес-секретар Ради національної
безпеки США Кейтлін Хейден. Раніше Великобританія також відмовилася відправляти на Паралімпійські
ігри в Сочі свою офіційну делегацію
через ситуацію, яка виникла в Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр
Великобританії Девід Кемерон.
За матеріалами інформагенцій
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
5. Музикант, який грає на клавішно-духовому найгабаритнішому музичному інструменті. 7. Поетичний твір
дошкульного або жартівливого змісту, спрямований
проти окремої особи або суспільного явища, з карикатурним загостренням висміюваних рис й несподіваною,
дотепною кінцівкою. 9. Давньогрецька богиня, що втілює
свідому хоробрість і мужність, покровителька оборонної
війни. 10. Місто-курорт на південному узбережжі Туреччини над Середземним морем. 11. Дохід з капіталу, землі
або майна, що його власники одержують регулярно, не
займаючись підприємницькою діяльністю. 12. Грошова
одиниця Латвії. 13. Латинське ім’я давньогрецького героя-мандрівника Одіссея. 14. Коефіцієнт корисної дії.
16. Чиста культура певного виду мікроорганізмів, виділена з якогось середовища. 17. Мінерал, смугастий різновид халцедону. 19. Спортивний біг з подоланням природних перешкод. 21. Шматок ганчірки, який насильно
засовують у рот людини, щоб позбавити її можливості
говорити, кликати на допомогу. 22. Мінерал, різновид
агату, що складається з шарів білого та чорного забарвлення. 23. Одиничний вектор. 24. Труднопрохідні місця,
які заросли лісом, чагарником; хащі, джунглі. 25. Руда
качка. 27. Ріка в Білій Церкві. 29. Зодіакальне сузір’я, найяскравішою зіркою якого є Спіка. 31. Форма оцінювання
знань учнів, студентів. 33. Персонаж трагедії В. Шекспіра
„Отелло“. 35. Нащадок змішаного шлюбу представників
негроїдної та європеоїдної рас. 37. Великий сосновий
ліс. 39. Нижня частина ноги людини. 40. Фахівець, який
вивчає минуле людства, відтворює життя держави, народів у різні часи. 41. Споруда для стоянки, технічного
обслуговування і ремонту літаків. 42. Спеціальний одяг
із шоломом і дихальним апаратом, що ізолює людину від
зовнішнього середовища. 43. Часткове або повне звільнення засуджених від кари верховною владою.
Вертикально:
1. Пластина з картону, металу, на якій прорізано малюнки, літери або цифри для їх швидкого відтворення
на якійсь поверхні; шаблон. 2. Ріка в Сибіру, що витікає
з Байкалу. 3. Однорічна рослина з родини гарбузових.
4. Виріб, що є підробкою під що-небудь. 6. Виголене
місце на маківці голови у католицьких духовних осіб.
7. Чудодійний напій, що його намагалися одержати алВідповіді на сканворд,
опублікований у числі 4
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Склала Христина ВЕСЕЛА

увага: конкурс!

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 6
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хіміки, аби продовжити людське життя, зберегти молодість. 8. Іспанський художник-сюрреаліст ХХ ст. 12. Різновид бурих морських водоростей; морська капуста.
15. Художник, який оформляє сцену в театрі. 17. Деталь
годинникового механізму, що регулює хід годинника.
18. У скандинавській міфології надприродна істота,
звичайно ворожа людям. 19. Негативно заряджений
електрод. 20. Поверхня кулі. 26. Наука про спадковість
і мінливість ознак організмів. 28. Половина навчального року в університеті. 30. Приховані зловмисні дії, до
яких вдаються для досягнення якої-небудь мети; підступи. 32. Літературний твір, який слугує основою для
створення кінофільму. 34. Напівдорогоцінний камінь
найчастіше червоного або бурого кольору. 36. Держава
в південно-східній Азії на Індокитайському півострові.
38. Країна-чобіт на карті Європи.

І

Е Т Н А

Розроби проект пам’ятника
Героям Небесної Сотні!
Колегія та профком студентів і аспірантів Львівської політехніки оголошує конкурс на найкращий
пам’ятник героям Майдану. У Львові цей пам’ятник
постане на майбутній площі Героїв Небесної Сотні.
Формат проекту: три візуалізації (аксонометрія,
перспектива), вид спереду, збоку, зверху.
За докладною інформацією звертатись у 235 ауд.
головного корпусу Політехніки та за телефоном:
(093) 594-90-67 Ірина Дмитришин.

ч. 8 [2848]
6 — 20 березня 2014

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри теоретичної радіотехніки та
радіовимірювання ІТРЕ Львівської політехніки сердечно вітає з 60-річчям

Олега Васильовича
НАДОБКА.
Бажаємо міцного здоров’я, сімейного благополуччя, творчої наснаги
та успіхів у науково-педагогічній роботі.
Ми знаємо Вас як сумлінного викладача, серйозного і наполегливого
науковця, скромну людину. Своїм ставленням до колег на роботі
та до студентської молоді Ви заслужили високий авторитет та загальну повагу.
Бажаємо Вам щасливого довголіття, бадьорості, нескінченну множину радісних днів.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
6 березня — „Летюча миша“ (оперета).
18.00.
7 березня — „Баядерка“ (балет). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
7 березня — „Невольник“. 18.00.
9 березня — „Назар Стодоля“. 18.00.
11 березня — „Криза“. 18.00.
12 березня — „Державна зрада“. 11.00, 18.00.

Камерна сцена
11 березня — „Любов на замовлення“
(прем’єра). 17.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
7 березня — „Театр злочину“. 19.00.
8, 9 лютого — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
6 березня — „Загадки лісу“. 11.00,
„Наш Тарас“. 14.30.
7 березня — „Чарівник Смарагдового
міста“. 11.00.
9 березня — „Русалонька“. 12.00,
„Наш Тарас“. 15.00.
11 березня — „Русалонька“. 11.00,
„Наш Тарас“. 14.30.
12 березня — „Наш Тарас“. 14.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
7 березня — „Стіна“ (прем’єра). 18.00.
9 березня — „Стіна“ (прем’єра). 18.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
7 березня — „Розбите серце“. 19.00.
8, 9 березня — „Розбите серце“. 18.00.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
посвідчення аспіранта № 6671, видане
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Серкіз Оксани Костянтинівни;
диплом ВК № 41909213, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Трач Галини Дмитрівни;
диплом ДСК № 040730, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Годованюка Володимира
Михайловича;
диплом ВК № 35497941, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ленчукова Євгена Анатолійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Городиської Богдани
Ярославівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Струс Ольги Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ляховича Павла Петровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Барана Тараса Михайловича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Белей Вікторії Ярославівни;
залікову книжку № 0538142, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Витрикуша Дмитра
Андрійовича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Какоанга Еспіноси Еріка Сантьяго;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Коваль Мар’яни Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Крука Євгена Михайловича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ковалик Зоряни Степанівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Щербія Олексія Сергійовича.
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Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 2,00 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
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Наклад 2000. Зам. № 140137.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —
Наталія ПАВЛИШИН
Провідний випусковий редактор —
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Анни ГЕРИЧ.

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

