освітній студентський тижневик

#9 [2849] 20 — 26 березня 2014

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люде на землі.
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У чому актуальність Тараса Шевченка?
Протягом чотирьох місяців
у нашій країні шаленим
ритмом твориться новий
виток історії, яка стає цілковито іншим виміром не лише
українства, а й усієї світової
громадянської спільноти.
У цій ситуації свіжого звучання набувають і твори Тараса
Шевченка. Зараз із новою
силою вони стають мірилом
свідомості й самодостатності
українців як нації.
Від самого початку новітньої
визвольної боротьби, яка
почалася мирним Євромайданом, слова українського
Пророка звучали звідусіль.
Та особливого символізму
і глибокого інформативного
наповнення, яке треба було
сприймати як реальність, а не
лише як класику, вони набули після перших кривавих
трагедій. „Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!“ у виконанні Героя Небесної Сотні
вірменина Сергія Нігояна
стало своєрідною формулою
дальших дій і єдиної кінцевої
мети — побороти!
У моменти найбільшого неспокою і втрати віри багатьох
„Реве та стогне Дніпр широкий“, який звучав в унісон із
вибухами гранат, напругою
боротьби на Майдані, став
славнем незламності.
Звичайно, що у кожного „свій“
Шевченко, своє розуміння та інтерпретація його
слів, але, як показує досвід,
у найскрутніші хвилини всі
об’єднувалися у спільній молитві за долю своєї держави:
„Свою Україну любіть, / Любіть
її... Во время люте, / В останню
тяжкую минуту / За неї Господа моліть“.
Ситуація сьогодення принесла нове розуміння „Великого
льоху“, „Кавказу“, „Розритої
могили“, „Заповіту“, поеми
„Сон“... Шевченків талант провидця вражає і проймає до
глибини душі. І зараз, як ніколи
раніше, хочеться, аби збулися
слова Кобзаря: „І на оновленій
землі / Врага не буде, супостата, / А буде син і буде мати, /
І будуть люде на землі“.

Олег Деркач, студент другого курсу Інституту екології,
природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола:

„Сьогоднішня боротьба — заповіт
Шевченка“
Шевченкові слова взагалі ніколи не втрачали актуальності. Та особливо відчутно це зараз, коли український
народ почав боротьбу. На мою думку, дуже знаково, що
цей розвиток подій у нашій державі збігся з 200-літтям від
дня народження нашого Генія. Так, начебто ми почали втілювати в життя
заповітні мрії Тараса Шевченка. Думаю, що десь там на небі йому радісно
від такого подарунка.
Андрій Теслевич, студент третього курсу Інституту
архітектури:

„Понад півтора століття „Кобзар“
актуальний“
Насправді читання творів Шевченка — це щоразу відкриття чогось нового. Незважаючи на те, що ці твори написані більш як півтора століття тому, вони залишаються
завжди актуальні і, думаю, так буде й надалі. До прикладу,
з огляду на сучасну ситуацію, виходить так, що багато того, що писав Шевченко, абсолютно ототожнюється з українським сьогоденням. А загалом,
кожна людина відкриває в Кобзаревій творчості для себе щось інше.
Олександр Городиловський, студент першого курсу Інституту
права та психології:

„Сьогодення відкриває новий зміст
Шевченкового слова“
Звичайно, що теперішня ситуація в Україні підштовхує поновому сприйняти слова Тараса Шевченка, навіть ті, які не
раз до того чув чи читав. Ось візьмімо одну з моїх улюблених поем — „Кавказ“, яка описує зовсім інші події, іншу
ситуацію і з іншим народом, але ж зараз те саме відбувається в нашій країні
і з нашою нацією. Тож мимоволі починаєш розуміти, що ці слова дуже актуальні і пророчі. Однозначно, твори Шевченка треба читати-перечитувати,
особливо молодим людям, які зараз формують свою громадянську позицію.
Алла і Олена Кольгофер, студентки першого курсу
Інституту екології, природоохоронної діяльності
та туризму ім. В. Чорновола:

„Шевченкові пророцтва
збуваються“
Алла: Всі говорять, що Шевченко — пророк,
а тепер є можливість переконатися, що це справді так. Його любов і переживання за долю України відчутні у кожному рядку. Особливо захоплює, що все те, що писав поет про Україну, зараз збувається. Тож, думаю,
є причина для радості: наша країна процвітатиме!
Олена: Раніше, коли читала твори Шевченка, то не так це все відчувала.
Зараз більше розумію і, постійно прокручуючи в думках всі події, які відбуваються протягом чотирьох місяців, бачу паралелі з написаним.
Міркувала й опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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„Встане
правда,
встане воля!“

Ц

ьогоріч ми відзначаємо
великий національний
ювілей — 200-річчя від
дня народження світоча
українського народу
Тараса Шевченка, якого ми
ще називаємо апостолом
правди і свободи.
Великий Кобзар закликав українців до боротьби за волю, залишив „живим і ненародженим
землякам“ пророчі життєві дороговкази. Його„Заповіт“ привів українців на Майдан, аби
здійснити Революцію гідності.
Нинішній ювілей має світлу
і водночас трагічну барву. Україна переживає зараз, мабуть,
найдраматичніший період за
всі роки незалежності. На вівтар
нашої перемоги покладено життя Героїв Небесної Сотні. Ми ще
не встигли оплакати своїх найкращих синів і дочок, як Україна
піддалася нечуваній у цивілізованому світі підступній інтервенції Росії, котра намагається
розколоти нашу країну, порушуючи її суверенітет і територіальну цілісність.
У таку драматичну годину
новітньої історії України ми повинні бути надзвичайно мужні
і виважені, стійкі й послідовні.
А ще твердо впевнені і наснажені Тарасовою вірою в те, що:
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Пристрасна Шевченкова поезія знайшла живий відгук у серцях людей, а його безсмертний
„Кобзар“ присутній у домівках
усіх українців. Саме з цією книжкою ми вчимося читати, мислити
і діяти, боротися, не здаватися
і перемагати! І ми віримо, що
в Україні „Встане правда, встане воля!“.
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного
університету
„Львівська політехніка“,
професор

NOTA BENE!
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Львівська
Шевченкіана
200

-літній ювілей Тараса Шевченка у Львові розпочали відкриттям символічної таблички „Проспект
Академіка Тараса Шевченка“, щоб нагадати: Тарас Григорович був визнаним
генієм у малярстві, а не стереотипним
селянином-кріпаком.
З метою розвінчання радянського
культу й стереотипів над ідеєю проекту „Шевченко — Real“ („Шевченко — справжній“), в межах якого
впродовж року відбудуться різнопланові заходи в різних районах міста, працювали спільно мистці міста
й працівники управління культури
та освіти львівської мерії.
Живий ланцюг, в якому взяло
участь близько 2500 учнів та вчителів львівських шкіл, простягнувся
від книгарні НТШ до пам’ятника
Шевченку. В такому символічному
єднанні львів’яни провели акцію
„Читаймо Шевченка разом“, задекламувавши твори Кобзаря різними мовами. Поезію „Думи мої, думи мої…“
прочитав і міський голова Андрій Садовий. Також із рук у руки львів’яни
передали на сцену „Кобзар“.
Культурна програма тривала з
раннього ранку.
Ще до запланованого на 15 годину офіційного покладання квітів до
пам’ятника Кобзареві, його підніжжя
було встелене букетами, які приносили люди. Після завершення екуме-

нічної молитви за душу поета і дух
України першими квіти Шевченкові
принесли мер Львова Андрій Садовий
та голова ОДА Ірина Сех. Слідом за
ними по вузенькому коридору, між
тисячами людей вклонитися нашому
пророкові прийшли літератори Ігор
Калинець, Роман Лубківський, Роман
Іваничук та представники львівських
вишів. Віддали шану великому українцеві, пророцтва якого так легко
відчитуються у новітній історії України, також члени Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки.
Святкування продовжилися уро
чистою академією у Львівській опері,
після якої Львівська обласна філар
монія запросила на концерт „В шану
Тарасові Шевченку“.
Крім виставок та концертів на
честь Кобзаря в різних культурних
закладах, Львівський палац мистецтв презентував кількаденні кінопокази на Шевченківську тематику,
а „Вуличний університет“ — цікаві
лекції відомих літературознавців та
поетів.
Анна ГЕРИЧ

„Кобзар“ — це про нас
сьогоднішніх

У

свій день народження Тарас
Шевченко, очевидно, бажав би
бути саме на Майдані. Він не хотів би
квітів, а відніс би їх Небесній
сотні — тим, чию пам’ять, без сумніву, увічнив би у поетичних рядках.

Майдан. Сповідь
Складений із безлічі фотографій
портрет Кобзаря, що висить на почорнілому від вогню будинку профспілок, автопортретне зображення
молодого поета на сітілайтах, графіті-образ революційного Шевченка

на Грушевського… А тим часом на
Майдані Незалежності кожен охочий міг долучитися до співтворення
народного пам’ятника поету; пішли
на рекорд — дерев’яна скульптура,
виконана найбільшою кількістю рук.
Різний, для кожного свій, Шевченко, у сонячну неділю — 200-й день
свого народження — об’єднав усіх
у серці Києва на вічі „Встане Україна — світ правди засвітить!“. Представники різних конфесій і релігійних
організацій спільно молились, посли
Закінчення на 13 с. m
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з головної зали

„Зробити все можливе, аби зберегти цілісну
незалежну соборну Українську державу“
торгнення на територію
України, у Крим, російських
військових сил схвилювало освітян й науковців, які виступили
зі зверненнями до колег в Україні та за кордоном. Академічна
спільнота Львівської політехніки, зокрема, звернулася до своїх
колег на Півдні і Сході України,
АР Крим, а також у Російській
Федерації із закликом посприяти
мирному врегулюванню конфлікту. Текст звернень затвердили на позачерговому засіданні
Вченої ради університету 5 березня. Тоді ж вирішили матеріально
підтримати Українську армію
і закликали долучитися до цієї
ініціативи інші виші України.

Сила інтелектуальна
У зверненні академспільноти Політехніки до російських колег йдеться про те, що нині Україна — незалежна, миролюбна та позаблокова
держава — переживає драматичний,
трагічний період у своїй новітній історії. Згадується, що у Львові завжди
мирно співіснували представники
різних національностей, і нині навчаються представники російської
національності, громадяни Росії,
а виші обох країн плідно співпрацюють. Політехніки констатують, що
знехтувавши нормами міжнародного права, укладених договорів і до-

| Світлина Ірини Шутки

В

мовленостей, гарант територіальної
цілісності України — Російська Федерація — ввела на територію суверенної України свої війська для підтримки сепаратистських сил. Захист
російськомовного населення названо надуманим приводом, дії антиукраїнських сил в Криму — беззаконням і безладом, а їхня мета — „порушити суверенітет і територіальну
цілісність Української держави“.
„Ми сподіваємося, що інспірована
пропаганда сепаратизму та розколу
України отримає відповідну оцінку
в колах російської академічної еліти, — адресують політехніки інтелектуалам із РФ. — Звертаємося до
своїх російських колег — науковців
та освітян, з якими нас пов’язують
традиційні дружні партнерські стосунки. Саме ви можете сказати своє

вагоме слово на захист України, зупинивши агресивні дії проти нашої
країни. Просимо вас звернутися до
президента Російської Федерації з вимогою негайно розпочати переговорний процес із керівництвом України
щодо врегулювання конфлікту. Наші
нащадки нам не пробачать, якщо ми
у мирний цивілізований спосіб не
розв’яжемо цю болісну кризу в наших
стосунках. Зупинимо війну сьогодні,
не дамо пролитися крові“.
А ці слова — вже до співгромадян: „Засоби масової інформації Росії ведуть проти незалежної України
брутальну пропаганду сепаратизму
та розколу України, свідомо поширюють неправдиву інформацію про
заборону спілкуватися російською
Закінчення на 6 с. m
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Свято Державного славня

Л

ьвів’яни спільно відзначили 149-ту річницю публічного
виконання Державного славня „Ще не вмерла Україна“.

У рамках цього свята 11 березня на площі Ринок міська громада виконала Державний гімн України на честь тих, хто загинув. До заходу долучилося майже 5 тис. осіб. Також молодь
організувала флеш-моб, виклавши величезний тризуб зі синьо-жовтих аркушів, які тримали в руках. А студенти Львівської політехніки розгорнули на площі великий 20-метровий
прапор України. До акції також долучилися міський голова
Львова Андрій Садовий та заслужений артист України, соліст
Оперного театру Олег Лихач.
Н. П.
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знак якості

Інформацію захищають
професіонали з Політехніки
Д

есять років тому у Львівській політехніці почав функціонувати
Західний регіональний навчально-науковий центр захисту
інформації. З цим структурним підрозділом університету дуже тісно
співпрацює кафедра захисту інформації Політехніки. У Центрі
виконують госпдоговірні роботи, займаються науковою діяльністю,
навчають майбутніх фахівців, забезпечують технічний захист
інформації у Політехніці. Його послугами користуються установи
й організації з різних куточків України.

— Ми починали з нуля: ні обладнання, ні документації, ні кадрів.
Поступово вчилися, розвивалися, —
згадує директор Центру завідувач
кафедри ЗІ професор Валерій Дудикевич. — Спочатку було лише два
працівники — фахівці Державного
комітету України з питань державних секретів та технічного захисту
інформації Віталій Станіславович
Зачепило й Олександр Вадимович
Яструбецький (пізніше керівник відділу захисту інформації на заводі
телевізійної техніки „Електрон“).
Ці висококваліфіковані спеціалісти
зробили великий внесок у становлення Центру і розвиток відповідних спеціальностей. Нині колектив
більший: це випускники Політехніки, також були виділені відповідні
оклади, й до нас перейшли спеціалісти з „Електрону“. Думаю, зараз
маємо, мабуть, найбільш кваліфікований колектив у Львові.
Свого часу Служба безпеки України надала Центру досить широкі
повноваження. Його асистент Віталій Іванюк (на світлині) розповідає:
— У 2012-му Центр отримав ліцензію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
на надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Маємо право
проводити роботи майже за всіма
напрямами (крім криптографії):
встановлення й атестація автоматизованих систем захисту інформації,
атестація об’єктів інформаційної діяльності, де міститься інформація
з обмеженим доступом (як, скажімо,
та, що становить державну таємницю), проведення робіт із виявлення
закладних пристроїв, обробка персональних даних та інше. Центр також має дозвіл на тиражування відповідних нормативних документів,

| Світлина Ірини Шутки

У ногу з часом

тож оперативно отримуємо всі нові
документи. Тобто працюємо в ногу
з часом.
Географія Центру — передовсім
західний регіон України. Та замовлення є звідусюди, наприклад, із
Києва, Севастополя, Кіровограда,
Житомира. Переважно звертаються державні установи, найчастіше —
податкової, прикордонної служб,
міліції, обласні державні адміністрації, суди. Є чимало договорів із
банками, зокрема про приведення
у відповідність до вимог НБУ центральних серверних приміщень, дата-центрів. Роботи вистачає: якщо
раніше замовників обслуговувала
одна група фахівців, тепер уже працює дві.
У Центрі — пристрої для пошуку засобів, що здійснюють несанкціоноване отримання інформації,
спеціальне пошукове й моніторингове ПЗ тощо. Інженер Центру Олег
Глущак розкрив секрети загадкових
на перший погляд приладів: наприклад, С-HUNTER чи Wega допоможуть виявити приховані відеокаме-

ри, а „Піранья ST 031“ — різні засоби несанкціонованого отримання
інформації. Обладнання переважно
виготовлене за кордоном. Та є й віт
чизняне, як-ось науково-виробничого підприємства „РІАС“.

Роботи багато
Найновіші пристрої Центру — чудова база для науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт
із розробки, вдосконалення методів і засобів захисту інформації. До
прикладу, Віталій Іванюк, досліджуючи у своїй кандидатській дисертації проблему виявлення закладних
пристроїв у проводових комунікаціях, використовує універсальний
аналізатор проводових комунікацій
ULAN-2. Цей сучасний пристрій
пропонує низку методів для виявлення засобів несанкціонованого отримання інформації, до того ж у різних
видах комунікацій (телефонні лінії,
електричні мережі тощо).
Центр захисту інформації є й добрим навчальним майданчиком: тут
студенти кафедр захисту інформації
та безпеки інформаційних технологій ознайомлюються з обладнанням,
використовують його під час написання дипломних чи магістерських
проектів, проходять практику. Тож
після випуску вони, як наголошує
керівник Центру, повністю готові
до роботи. Крім того, при Центрі
є курси підвищення кваліфікації.
Впродовж двох тижнів спеціалісти
з усієї України можуть у Політехніці
поліпшити свої професійні навики,
далі отримують відповідне свідоцтво державного зразка.
Спеціалісти Центру дбають і про
потреби самого університету — забезпечують технічний захист інформації та контроль за його станом.
Це, наприклад, стосується НДКІ
ЕЛВІТ, окремих кабінетів у головному корпусі.
Загалом, за словами професора
Валерія Дудикевича, політехніки —
фахівці у сфері технічного захисту
інформації — роботи мають дуже
багато.
Ірина ШУТКА
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„Зробити все можливе, аби
зберегти цілісну незалежну
соборну Українську державу“

m Закінчення. Початок на 4 с.

мовою, про вбивства людей, про
хаос, про „фашистський розгул“
тощо. Звертаємося до своїх колег
у Криму, на Сході і Півдні України
зробити все можливе, аби зберегти
цілісну незалежну соборну Українську державу“.
Політехніки також вважають, що
для активнішої участі академспільноти у справі консолідації України
треба ініціювати проведення її представницького зібрання за участю
МОН, представників громадськості
та міжнародних організацій. За словами ректора Львівської політехніки
Юрія Бобала, академічна громада —
„дуже потужна сила, а найголовніше — свідома“, яка „може відрізнити
брехню від правди“: українські вчені, освітяни на сході, півдні країни
можуть пояснити жителям регіонів,
що російська армія, присутня в Криму, провокує наших військових; а російські інтелектуали — відрізнити
те, що говорить президент РФ, від
реального стану справ в Україні, зокрема Криму. Важливо говорити про
це і на рівні міжособистісного спілкування, зауважує ректор.
Схожу позицію щодо агресії військових формувань РФ на території
України задекларували різні наукові
та освітні установи України, зокрема й академічна громада Львівщини.
А Національна академія наук закликала науковців і громадян України та
РФ, також світову наукову спільно-

ту „докласти необхідних зусиль для
збереження миру та територіальної
цілісності України“.

Підтримати армію
Вчена рада Політехніки ухвалила також ініціювати збір коштів на потреби українського війська. Цю пропозицію Вченої ради Інституту прикладної математики та фундаментальних
наук озвучив директор ІМФН Петро
Каленюк. Внесок кожного працівника університету мав би становити
не менше, ніж 5 від місячного заробітку. Варто зауважити, що не всі
в університеті сприйняли таку ідею
однозначно: дехто вважає, що реальна підтримка армії можлива тільки на
найвищому — державному — рівні;
інші запитують, де були військовослужбовці, коли на Майдані у Києві
вбивали українських громадян?..
Ректор Політехніки зауважив,
що підтримка війська важлива, зважаючи на скрутне фінансове становище держави і багаторічне недофінансування Збройних сил України,
мобілізацію й ізоляцію українських
військових на території АРК. „Зіткнувшись із неприхованою агресією Російської Федерації, в умовах
блокування наші вояки виявили високий моральний дух і вірність присязі народу України,“ — йдеться
у заклику політехніків до інших вишів про підтримку ЗСУ.
Ірина ШУТКА

До Львівської політехніки надходять численні звернення студентів вишів АР Крим із проханням
дозволити їм перевестися на
навчання до Львова. Про це
повідомляє прес-служба університету. „Ми готові невідкладно
розглянути всі надіслані прохання студентів, надати за потреби
гуртожитки та іншу допомогу, —
запевнив ректор Політехніки
Юрій Бобало. — Залишається лише
спільно з МОН опрацювати оптимальну схему такого переведення,
щоб не порушити встановлені
норми навчального процесу“.
Міністр Сергій Квіт повідомив, що
МОН спростить правила прийому до вишів, університетську
звітність, а також відмовиться
від складання університетських
рейтингів. Про це він повідомив
під час брифінгу. „Ми будемо
спрощувати і університетську
звітність, і паперову творчість,
якою займаються наші викладачі
замість того, щоб готуватися до
пар і проводити наукові дослідження“, — сказав міністр. Щодо
рейтингів, на його думку, держава не може оцінювати сама себе,
цим повинні займатися незалежні організації.
ІБІД Львівської політехніки — серед організаторів фестивалю
сучасних технологій і практик
будівництва, який відбувається
сьогодні в Палаці спорту „Україна“. Зокрема, завідувач кафедри будівельного виробництва
професор Мирослав Саницький
виступить із доповіддю „Енергоефективність будівель і споруд:
аналіз іноземного та вітчизняного досвіду, а також представлення ефективних рішень щодо
впровадження енергозберігаючих технологій та матеріалів для
економії ресурсів“.
5 березня в Україні завершилась реєстрація на зовнішнє
незалежне оцінювання. Про це
повідомляє Український центр
оцінювання якості освіти.
Зареєструвалося 250 430 абітурієнтів. Найбільше майбутніх вступників із Донецької
(20 642), Дніпропетровської
(18 151), Львівської (15 141), Одеської (13 639) областей.
За матеріалами інформагенцій
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Від батька — до сина
М
агістр кафедри теплотехніки та теплових електричних станцій Інституту енергетики та систем керування Степан Мисак — цьогорічний стипендіат Президента України.

— Що приваблює в науковій роботі?
— Найбільше захоплює те, що наука — це завжди рух, який спонукає
до нових ініціатив. Як наслідок, народжуються нові ідеї, отримую нові
патенти, дипломи. А це додає наснаги і бажання шукати щось нове. Маю
15 патентів, з них три — одноосібні,
4 дипломи за різні конкурси, серед
яких за перше місце у всеукраїнському конкурсі „Молодь — енергетиці
України“ та на 71-й СНТК, що проходила в Політехніці. Маю їхати на
Всеукраїнську конференцію з енергетики у Маріуполь, але нині все
таке нестабільне, тому нема гарантії, що вона таки відбудеться.
— Твої винаходи десь уже впроваджуються?
— Через те, що вони пов’язані з підвищенням ефективності роботи
котлів, то їх запроваджують на Добротвірській і Бурштинській ТЕС.
Восени захищатиму свою магістерську роботу. Збираю матеріали, проводжу дослідження, шукаю способи
їх удосконалення й стосовно збереження довкілля, адже наші теплові
станції вже давно відпрацювали свій
ресурс. Звичайно, поступово треба
будувати щось нове, бо триматися
за старе вже не можна. Вся Європа
переходить на альтернативні джерела енергії, і ми теж поступово це
робитимемо. Планую вступати до
аспірантури, тому навчаюся за спеціальною програмою. В аспірантурі
теж буду займатися удосконаленням
та підвищенням ефективності пилосистем.
Оскільки Степан уже давно втоптав „стежку“ до відділу організації

наукових досліджень
та маркетингу Науково-дослідної частини,
цікавлюся думкою про
хлопця у заступника завідувача відділу
Надії Мокрої. До слова, тих, хто творчо
займається наукою
і подає добрі надії на
своє наукове майбутнє, вона бачить,
немов через рентген.
— Степан належить до тих людей, які мало говорять про себе,
зате знають, чого прагнуть у житті, — каже Надія Василівна. — Він
не лише відмінник навчання, а й має
особистий підхід до наукових досліджень. Заходить часто до нас у відділ, розповідає про свої винаходи.
Нині у Степана є патенти не просто
на корисні моделі, а на абсолютно
нові й актуальні для теплоенергетики винаходи. Цікаво, що працюючи
над удосконаленням старих котельних установок, яких в Україні залишилося дуже багато, він міг користати лише зі свого розуму й творчої уяви, адже у відомих технічних
джерелах інформації про те, що він
створив, нема. Тому кваліфікаційна
комісія із задоволенням присудила
йому патент на винахід, що не лише
підвищує ефективність роботи котелень, а й зберігає при цьому витрати
їхньої енергії. Хлопець вже двічі був
номінантом конкурсу „Кращі винаходи року в Україні“.
Приязно відгукується про свого
вихованця і старший викладач кафедри Марія Заяць, яка викладала
його курсу дисципліну „Конструкції, компоновки та режими роботи
потужних котельних агрегатів“.
Вона відзначає, що хлопець дуже
наполегливий: коли ставить перед собою мету в науковій роботі,
то обов’язково до неї дійде, навіть
якщо по дорозі й траплятимуться різні перешкоди. Виконуючи
контрольні роботи, намагається
робити все самостійно, має своє
неординарне вирішення кожного
завдання.

| Світлина Катерини Гречин

— Обрав фах енергетика, бо це у нас
сімейне: мій тато не лише знайшов
себе на цьому поприщі, а й зріс як
творча особистість, — каже Степан.— Мені до нього ще тягнутися
й тягнутися. Хоча справжнє розуміння обраної спеціальності прийшло на другому курсі, коли доволі
успішно долучився до студентської
наукової роботи.

Про навчання та
свої винаходи Степан
говорить дуже неохоче, а от про громадську роботу розповідає залюбки. Він —
постійний учасник
акції „Миколай про
тебе не забуде“.
— В ніч на 19 грудня ми розносимо
подарунки малозабезпеченим сім’ям,
дітям-сиротам. Це
дуже зворушує, коли
заходиш у квартиру і даруєш діткам
дарунки, наче справжній Миколай.
Бачити їхні щасливі оченята — це
щось дуже особливе. Багато разів
бував на львівському Євромайдані,
двічі у Києві. Звичайно, часто в Київ
їздити не міг, то ж вирішив робити
щось корисне для громади Львова.
Тепер разом із друзями патрулюємо
місто. Особливо тяжко було в перші дні, коли доводилося чергувати
з двадцять першої години до сьомої
ранку. Тепер уже легше, бо патрулюємо з двадцять другої години до
третьої ночі та ще й через ніч. Те,
що в місті злочинність впала втричі,
і є найбільшою радістю попри всілякі труднощі.
Задоволений успіхами свого сина
і батько Степана, завідувач кафедри
теплотехніки та теплових електричних станцій професор Йосип Мисак.
— Говорити про власного сина
не так уже й просто, — зізнається
Йосип Степанович. — Дуже тішить,
що йде моїм шляхом і вирішує багато питань самостійно. Йому все дається легко, бо має більш технічне
мислення. Щоб досягнути певних
результатів, багато працює над
собою, над своїм розвитком. Він
уже має кілька публікацій у технічних журналах як одноосібних, так
і у складі творчих колективів. Якщо
працюватиме у тому ж дусі, то стане добрим фахівцем-енергетиком.
Окрім навчання й науки, Степан займається спортом, а нині дуже активно ще й громадською роботою,
тому мені приємно, що він має свою
виважену життєву і громадянську
позицію.
Катерина ГРЕЧИН
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СТУДІЇ

під егідою ООН

Водні ресурси України і їх збереження
22

них процесів. У цьому маємо
певний досвід.

| Світлина Катерини Гречин

березня під егідою
ООН відзначають
Всесвітній день водних
ресурсів, мета якого —
розробити заходи з вирішення проблем питної
води на планеті і збереження водних ресурсів на
національних рівнях.

Про стан водних ресурсів
України, діяльність науковців кафедри хімії і технології неорганічних речовин
ІХХТ у галузі технологій
кондиціювання вод розмовляємо із
завідувачем кафедри, заслуженим
діячем науки і техніки України професором Віктором Яворським, професором Зеновієм Знаком та доцентом Людмилою Савчук.
— Панове, чому такою гострою є проблема чистої води?
В. Я.: Це пов’язано з екстенсивним
розвитком промисловості й нераціональним використанням природних
ресурсів, деградацією екологічних
систем, забрудненням довкілля. Україна належить до найбільш вододефіцитних країн Європи, оскільки сумарні запаси водних ресурсів у маловодні
роки на душу населення становлять,
за різними оцінками, близько 1 тис. м3,
що значно менше, ніж в інших країнах: Польщі — 1,72, Казахстані — 2,
Швеції — 2,5, Росії — 31 тощо. Близько 45 загального водоспоживання
припадає на промисловість, а оскільки
очищення промислових стоків — доволі складний багатостадійний технологічний процес, то їх часто скидають
у довкілля недостатньо очищеними.
Їх обсяги з кожним роком зростають,
і зараз ця частка перевищує 40 від
загальної кількості стічних вод, скинутих у водні об’єкти України. Відтак
дуже актуальне з екологічної, економічної та соціально-політичної точок
зору — розроблення водоохоронних
систем, які охоплюють водоощадні
технології підготовлення природних
вод для господарсько-питних потреб,
застосування сучасних розробок збереження водних джерел від забруднення й виснаження, застосування
раціональних високоефективних методів знешкодження та знезаражування шкідливих домішок.

— Чи працюють науковці кафедри над
розробленням технологій підготовлення природних вод для господарськопитних потреб?
З. З.: Так, ми працюємо над технологією усунення сполук Феруму зі
свердловинних (підземних) вод із
використанням високоефективного горизонтального масообмінного
апарату з ковшоподібними диспергаторами, конструкцію якого розробили на нашій кафедрі. За допомогою
цього високопродуктивного апарата
можна вирішити актуальну проблему знезалізнення води. Відомо, що
природні води деяких регіонів Львівщини, зокрема біля Червонограда,
мають понаднормовий вміст сполук
Флюору, а кондиціювання таких вод
є проблематичне навіть у розвинених
країнах. Для вилучення цих сполук
ми запропонували використовувати
модифіковані в електромагнітних
полях природні сорбенти.
— Чи використовуєте у водоочисних
технологіях сучасні, інноваційні процеси?
В. Я.: Звичайно, нині це вже норма.
Ми розробили процес гідроакустичної активації дешевих реагентів для
технології очищення стічних вод від
низки органічних сполук. Працівники кафедри досліджують очищення
вод із застосуванням магнітного
та електромагнітного полів; чималу увагу надають електрохімічним
методам. Це дозволяє не тільки інтенсифікувати процеси очищення,
а в деяких випадках навіть поліпшити санітарно-гігієнічний стан
води. Перспективним у технології
очищення висококонцентрованих
стоків є застосування плазмохіміч-

— Чи працюєте над технологія
ми очищення стічних вод?
Л. С.: Так, ми розробляємо технології очищення як побутових, так і промислових стоків.
Наші студенти часто відвідують міські каналізаційні очисні
споруди, де проходять практику. Оскільки Львів розташований на Головному європейському вододілі, який відокремлює
басейни Чорного і Балтійського
морів, то очищені стічні води Полтвою надходять у Західний Буг, а уже
звідти — у Віслу і Балтійське море.
Водозабезпечення Варшави на 80
здійснюють водами Вісли, тому роботу очисних споруд у Львові постійно
перевіряють і моніторять не тільки
відповідні організації міста й області, але й наші західні сусіди. На
жаль, технології водоочищення, що
використовують у нас, застарілі і це
не дає змоги належно очищати стоки. Ми працюємо над розробленням
рекомендацій стосовно реорганізації ЛМКОС із використанням анаеробних та аноксидних процесів для
усунення забруднювачів органічного
походження, які погано піддаються
біологічній деструкції, та біогенних
елементів. Більшість наших розробок стосуються промислових підприємств харчової технології. Вже
виконали великий обсяг досліджень
процесів очищення цих стоків і виявили, що навіть стоки споріднених
підприємств істотно відрізняються
за складом і властивостями, тому
підібрати технології їх очищення
доволі складно. Зазвичай ми пропонуємо попереднє очищення стоків
фізичними або фізико-хімічними
методами з наступним біологічним
очищенням і знезараженням. Працюючи над цими технологіями, наші
викладачі, аспіранти і студенти розробили нові підходи і обладнання для
здійснення запатентованих процесів. Ми також дійшли висновку, що
неможливо ці дві проблеми розглядати окремо. У будь-якому разі вони
взаємопов’язані, тому вимагають системного підходу.
Думки нотувала
Катерина ГРЕЧИН
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Тарасове слово
заполонило Політехніку
Д
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вохсотліття Тараса Шевченка у Львівській політехніці відзначають
у кілька етапів. Окрім загальноуніверситетських акцій, викладачі
разом зі студентами багатьох кафедр кожного інституту підготували
найрізноманітніші заходи, приурочені цій знаменній даті.

Інститут економіки та менеджменту
з Інститутом гуманітарних та соціальних наук об’єднали зусилля й організували читання поезії Шевченка
на перервах. Усі охочі 12 березня мали
можливість продекламувати свої улюблені вірші поміж заняттями.
Особливу святкову пару, присвячену постаті Кобзаря, підготували студенти 2–4 курсів кафедри інформаційних технологій видавничої справи ІКНІ разом із доцентом кафедри
Наталією Лотошинською. Молодь
декламувала вірші, виконувала пісні
акапельно та під акомпанемент гітари, підготувала розповіді про цікаві
факти з життя поета. Також студенти
змонтували відеоролик, присвячений
пам’яті Героїв Небесної Сотні. Наприкінці заходу завкафедри, проректор Політехніки професор Юрій Рашкевич поділився своїми роздумами:
— Ще зовсім недавно складно було
собі навіть уявити, що 200-ліття Коб-

заря будемо святкувати в час, коли
гинуть люди, коли частина території
України окупована, коли майбутнє
невиразне… Та саме у таких складних ситуаціях відповідь нам дає Тарас Шевченко: „Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!“ і як результат:
„І на оновленій землі / Врага не буде,
супостата, / А буде син і буде мати, /
І будуть люде на землі“.
Студенти, які навчаються на кафедрі обліку та аналізу ІНЕМ також підготували святковий вечір. Загалом його
можна розділити на кілька етапів: презентації (зокрема — „Кохання в житті
Шевченка“, „Шевченко-художник“) та
художня частина — вірші, пісні, інсценізація (уривок поеми „Великий льох“).
В Інституті хімії та хімічних технологій студенти та викладачі провели свої Шевченківські читання. Кращі
декламатори взяли участь у загальноуніверситетському конкурсі „У вінок
Кобзареві“.
У Шевченківські дні
керівництво Львівської
академічної гімназії при
Львівській політехніці
організувало та провело
загальноміську учнівську
наукову конференцію
„Шевченківські стовпи —
духовна основа світу“. Захід відбувався у головній
залі Львівської політехніки. Учні продемонстрували
свої наукові дослідження
постаті Тараса Шевченка.
Наталія ПАВЛИШИН
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коротко
14 – 19 березня відбувся
офіційний візит Глави УГКЦ
Блаженнішого Святослава до
Ватикану. Головним моментом візиту стала приватна
аудієнція у Святішого Отця
Франциска, Папи Римського
(17 березня). Також відбулася
зустріч із державним секретарем Ватикану, кардиналом
П’єтро Пароліном, під час якої
обговорили сучасну ситуацію в Україні і необхідність
залучення світової спільноти
для збереження її соборності та недоторканності. Крім
усього, Блаженніший Святослав очолив молитву за мир
і територіальну цілісність
України у головному храмі
Католицької Церкви на гробі
апостола Петра, відслужив
Архієрейську Божественну
Літургію в прокатедральному
соборі Святої Софії в Римі.
Патріарх Київський і всієї
Руси-України Філарет благословив у всіх храмах Київського Патріархату під час
богослужіння після молитви
про Богом збережену Україну читати додаткову молитву
про звільнення від навали
окупантів. Святіший Владика
благословив також молитву,
яка читається під час літургії
або молебню в дні неспокою
і навали ворогів на Державу
і Вітчизну нашу.
Львівські студенти запрошують студентів зі Східної
України відкрити для себе
Львів. У рамках акції „Зі Сходу
на Захід“ львівська молодь
протягом весни прийматиме
гостей із Донецька, Запоріжжя, Луганська, Дніпропетровська, Харкова, Маріуполя,
Кривого Рогу, Криму. Ініціатива народилася в середовищі
студентів УКУ, її підхопили
студенти інших навчальних
закладів міста. Програма
відвідин Львова охоплюватиме екскурсії містом, візит
до мерії, зустрічі з відомими людьми міста та спільну
вечерю. Львівські волонтери
забезпечують проживання,
частково харчування та витрати на екскурсії.
За матеріалами інформагенцій
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Великий син великого народу
Н
айбільшу залу Львівської політехніки 11 березня вщерть заповнили студенти, працівники та гості університету. Тут проходив літературно-мистецький вечір „Великий син великого народу“. Вперше за
багато років дух захоплювало від того, що стільки людей (незалежно
від віку та роду занять) прийшло, щоб у скрутний для України час ще
раз надихнутися Кобзаревим словом і почерпнути його мудрість.

| Світлина Наталії Павлишин

Вечір під режисурою й у постановці
директора МІОК Ірини Ключковської та заслуженого працівника
культури України Степана Шалати
розпочався пошануванням пам’яті
Героїв Небесної Сотні. „Незламний
дух Шевченка дав нам силу повстати за гідність українського народу,
свободу і незалежність“, — такими словами розпочала вечір Ірина
Ключковська і на підтвердження
своїх слів продекламувала вірш Кобзаря „Мені однаково“.
Своєрідна міні-вистава, яку підготували студенти та викладачі,
об’єднала поетичне слово, роздуми,
глибокий смуток за загиблими, який
переплітався з гордістю за їхню
сміливість і готовність покласти
життя задля свого народу. „Цвіт
української нації поклав свою чисту жертву, сьогодні на небі на варті
України стала Небесна Сотня — ця
сила нездоланна“, — наголосила
заступник голови Товариства „Просвіта“ Політехніки Надія Любомудрова. Студенти продекламували
вірш пам’яті полеглих Героїв Майдану „Мамо, не плач“.
Словами нашого Пророка взивали до Господа: „Поможи нам, ізбави нас / Вражої наруги. / Поборов
ти першу силу, / Побори ж і другу,

/ Ще лютішу! Встань же, Боже, /
Вскую будеш спати, / Од сліз наших
одвертатись, / Скорби забувати! /
Смирилася душа наша, / Жить тяжко
в оковах! / Встань же, Боже, поможи
нам / Встать на ката знову“.
Знаковим та дуже символічним
було звернення студентської молоді до полеглих на Майдані: „Цей біль
робить нас сильнішими, спонукає
до дій… Герої пішли, але дали нам
час, щоб ми не згубили надії, країну
з’єднали у серце одне. Від горя немає
ще ліку, та пам’ять людська за роки
не мине. Ми винні вам, хлопці довіку!“.
Завершальним акордом поминальної частини вечора став „Заповіт“ у виконанні гурту „Кому вниз“,
який супроводжувався відеорядом
з Майдану, що завершився читанням
уривка з поеми „Кавказ“ першого
Героя Майдану Сергія Нігояна.
Частину, приурочену Тарасові
Шевченку, доповіддю про величність постаті українського Генія
та його визначну роль у сьогоденні
розпочала голова Товариства „Просвіта“ професор Христина Бурштинська.
Концертна програма була напов
нена найрізноманітнішими жанрами. Поезію Шевченка майстерно

декламували учасники Народного
театру-студії „Хочу“ (художній керівник — Анастасія Непомняща,
ведуча вечора): Андрій Теслевич
(„Кавказ“), Зоряна Мисяк („У нашім
раї на землі“), Євген Кісель („Холодний яр“), Олег Деркач („Муза“). Свої
акторські таланти „хочисти“ також
продемонстрували театралізованим
уривком із поеми „Тарас“ Богдана
Стельмаха.
Оригінальним „вкрапленням“
став виступ володарки Гран-прі
конкурсу читання Шевченківської
поезії, другокурсниці ІНПП Вікторії Мацькович. Дівчина прочитала
власний вірш „Коли у серці нескориме“.
Музично-пісенна частина була
насичена піснями на слова Тараса
Шевченка. Народна хорова капела
студентів „Гаудеамус“ (керівник Роман Дзундза) виконала „Думи мої“
та „Ой, чого ти почорніло“. Незмінною окрасою всіх урочистих заходів
у Політехніці є Народний ансамбль
бандуристок „Заспів“ (керівник
Христина Залуцька). На вечорі дів
чата заспівали твори „Розрита могила“, „Ой на горі ромен цвіте“.
„Прелюд пам’яті Шевченка“ та
„Бандуристе, орле сизий“ (соліст —
лауреат міжнародних конкурсів Андрій Стецький) виконав камерний
оркестр „Поліфонія“ (художній керівник Роман Кресленко).
Деякі колективи виступали в цілком оновленому складі. „Омолоджений“ Народний камерний ансамбль
„Аколада“ (художній керівник
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Володимир Савицький) виконав
„Плавай, плавай, лебедонько“, „Світає, край неба палає“. Новинкою був
також виступ ансамблю естрадної
пісні „Сузір’я“ (художній керівник
Алла Павлик). Дівчата співали „Не
тополю високую“.
Народний чоловічий хор „Орфей“
(художній керівник Володимир Вівчарик) виконав „Сонце заходить“
(соліст Руслан Скоролітній), а також
„Думу“ з поеми „Невольник“ (солісти

Руслан Скоролітній, Михайло Малафієв та Аліна Заходякіна).
Окрасою вечора став оперний
спів. Під акомпанемент Народного симфонічного оркестру (художній керівник та головний диригент
Назарій Яцків) виступила солістка Олеся Бубела (арія Галі з опери
„Назар Стодоля“). Несподіванкою
стало соло Назарія Яцківа — „Балада Гнат“ із опери „Назар Стодоля“
(диригував Володимир Вівчарик).

У ВІНОК КОБЗАРЕВІ
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Гості вечора солісти Аліна Заходякіна та заслужений артист України Олег Лихач разом із Народною
хоровою капелою студентів „Гаудеамус“, Народним чоловічим хором
„Орфей“ під акомпонемент Народного симфонічного оркестру заспівали кантату-поему „Хустина“.
Завершився концерт могутнім
„Реве та стогне Дніпр широкий“.
Наталія ПАВЛИШИН

Чверть віку з політехніками —
Шевченкове слово
Ч

| Світлина Наталії Павлишин

верть віку в нашому університеті щоберезня
проходить конкурс художнього читання Шевченкових
поезій. Не зрадили політехніки своїй чудовій традиції
і в цьогорічний складний
і тривожний час.

Особливістю конкурсу цього
року стала величезна кількість
охочих (понад півсотні учасників) продекламувати поезію Кобзаря. Та, на жаль, такий запал молоді до читання віршів Шевченка
не відобразився на доборі творів.
Зазвичай студенти не виходили
за рамки шкільної програми і чимало творів звучало по кілька разів.
Не обійшлося й без неспівмірної
кількості лірично-плакучої поезії,
яка аж ніяк не відповідала настрою
нашого революційного часу.
Привітала учасників голова Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки, очільник конкурсного
журі професор Христина Бурштинська. Вона наголосила, що впродовж
останніх місяців усе українство
жило і живе напругою, небезпекою
і славою Майдану. Українці виборювали майбутнє з віщим словом нашого Генія, спрямованим на захист
рідної землі і свободи.
Оцінювали конкурсантів також
заступник голови Товариства „Просвіта“ Надія Любомудрова, очільник
театру-студії „Хочу“ Анастасія Непомняща, голова Товариства „Молода Просвіта“ Мирослава Швецова
та авторка цих рядків.
Серед учасників були аматори
і професіонали — учасники Народ-

ного театру-студії „Хочу“. Відповідно їх оцінювали по-різному.
Переможницею і володаркою
Гран-прі конкурсу (перше місце від
Колегії та профкому студентів і аспірантів та перше місце від Товариства „Просвіта“) стала другокурсниця ІНПП Вікторія Мацькович. Її виступ різнився від інших передовсім
тим, що дівчина декламувала власний вірш „Коли у серці нескориме“,
який охопив тему Шевченка, Майдану та Героїв Небесної Сотні.
Перше місце від Товариства
„Просвіта“ розділили Олег Деркач
(ІЕПТ, 2 курс, „Хочу“) та Степан Мелешко (ІНЕМ, 3 курс). Їх нагородили книгою „Кобзар і Україна“. Друге
місце посіли: Ольга Шквір (ІНЕМ,
3 курс), Микола Кочерган (випускник ІАРХ, „Хочу“) та Андріана
Мельничук (ІППТ, 1 курс). Ці троє
конкурсантів у подарунок отримали альбоми з автографами відомого
фотографа Василя Пилип’юка „Укра-

їна — земля Тараса“. На третьому
місці опинилися також троє конкурсантів: Алла Кольгофер (ІЕПТ,
1 курс), Марта Іванова (ІНПП,
2 курс, „Хочу“), Марта Ратушна
(ІГСН, 2 курс, „Хочу“). У подарунок ці студенти отримали книгу
поезій Тараса Шевченка „Я так її,
я так люблю…“.
Окремо просвітяни відзначили виступи Зоряни Мисяк (ІТРЕ,
магістр другого року навчання,
„Хочу“), Олени Кольгофер (ІЕПТ,
1 курс), Софії Козій (ІЕПТ, 2 курс),
Анни Павук (ІХХТ, 2 курс,„Хочу“),
Марії-Уляни Зайцевої (ІГСН,
1 курс, „Хочу“). В нагороду ці студенти отримали книги Богдана
Гориня „Шевченкіана Софії Карафи-Корбут“.
Нагороду за друге місце від Колегії та профкому студентів і аспірантів отримала Ірина Пришляк
(ІНПП, 2 курс), третє місце —
Олександр Городиловський (ІНПП,
1 курс).
Окремо відзначив профком
учасників театр-студії „Хочу“: перше місце здобула Поліна Дробуль
(ІГСН, 1 курс), друге місце посіла
Ольга Шмакова (ІГСН, 2 курс), а третє розділили Андрій Теслевич (ІАРХ,
3 курс) та Євген Кісель (ІБІД, 2 курс).
Колегія та профком студентів
і аспірантів Львівської політехніки
підтримала найталановитіших читців грошовими преміями. А редакція
тижневика „Аудиторія“ традиційно
нагородила всіх, хто читав твори на
громадянську тематику, квитками
у різні театри Львова.
Наталія ПАВЛИШИН
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СУСПІЛЬСТВО

„Борітеся — поборете!“
В

іднедавна в новітній українській історії
з’явилося ще одне слово, яке багато що окреслює, — Майдан. Цьогорічні січнево-лютневі події
круто змінили не лише хід розвитку суспільства,
а й, хочеться вірити, свідомість багатьох.

Пам’ятати — це
не допустити
повторення

| Світлини Ірини Мартин

Ранок. Сонячні промені
напівтуманно заливають
сонний Майдан. Людей
ще мало. Туди-сюди проходять вартові, стежачи за
порядком. Коло вогнища
гріються протестувальники. Майдан зустрічає
барикадами, чорним до
невпізнання Будинком
профспілок, який так і хочеться назвати „Освенцім-2“. А ще — морем
квітів, свічок, світлин загиблих. Усього два тижні
віддаляє нас від кривавих
подій на Майдані, а їхнє
відлуння ще довгою хвилею котитиметься по Україні. Тепер, коли рана ще
жива, я вирішила повезти
на Майдан своїх старших
дітей, щоб вони подивилися на це поле битви і зрозуміли, що треба жити так,
аби ніколи своїми вчинками не допускати, щоб таке
коли-небудь повторилося.
Попри заклики деяких
політиків, майданівці не
поспішають згортатися.
І далі стоять намети з усієї

України, діє християнська
психологічна допомога,
каплиця. Шини та металеві конструкції, як символ
боротьби з чиновникамикорупціонерами, ніхто
не розбирає. Майдан як
контролюючий орган стоятиме до виконання всіх
своїх вимог. Наразі йдеться про дату щонайменше
до 25 травня, тобто до президентських виборів.
Майдан Незалежності,
Інститутська та Грушевського навіюють гнітючість, смуток, своєрідну
духовну важкість. Активний майданівець зі Львова
о. Василь Рудейко каже:
— Нічого дивного, що
такі відчуття, адже тут
цвинтар, а на цвинтарі зав
жди важко (легко хіба що
на Пасху, якщо ми віримо
у Воскресіння). На цих місцях лежали тіла мертвих.
Усе відбулося недавно,
тому спогади — живі.
Піднімаємося вгору,
по Інститутській. Коло
кожного дерева і стовпа —
квіти і свічки, фотографії
з текстівками: „На цьому
місці від кулі снайпера
загинув …“ — і прізвище

загиблого. Назустріч іде
старший пан і розповідає
приїжджим:
— Люди падали один
за одним, їм варто лише
було визирнути з-за дерева. Я стояв на дальній
барикаді вгорі і бачив це
все. Ніхто довго не міг
зрозуміти, звідкіля стріляє снайпер.
На місцях загибелі —
прострелені каски, щити.
Хтось загубив взуття,
хтось — куртку, рукавичку. Ці атрибути лежать тут
як спогад про їхніх господарів, які віддали своє життя на цьому полі крові. На
деревах і навіть на металевих стовпах помітні сліди від куль. Щодня багато
людей приходять до цих
місць. Приносять аркуші
з викладеними зболеними
думками і прикріплюють
їх, де можливо. Трапляються фотографії тих, кого
досі розшукують. Хтось
просить зголоситися свідків того чи іншого трагічного епізоду. На Майдані
відчутна присутність духу
Бандери і Чорновола —
впадають в око їхні гасла:
„Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї“, „Україна починається з тебе“. Більшість
тих, хто приходить сюди,
впевнені в тому, що коли
пам’ятатимемо про ці події, то не допустимо нових
трагічних сторінок.

„Встане Україна —
світ правди
засвітить!“
Ці Шевченкові слова з вір
ша „Стоїть в селі Суботові“
стали гаслом цьогорічного святкування 200-ліття
з дня народження Великого Кобзаря. Колишня
влада планувала помпезні
урочистості з великими фінансовими затратами. На
щастя, цієї влади вже немає, грошей, як виявилося,
на жаль, теж немає, тому
святкування відбулося на
столичному Майдані, де
нещодавно українці вели
нерівну боротьбу з силами
державного зла, а Шевченко, за словами ведучого Майдану, нині міністра
культури Євгена Нищука,
був головнокомандувачем
цієї боротьби.
Зі сцени лунали пісні на
вірші Кобзаря у виконанні
зведеного хору, духовне
слово представників Церков, твори Шевченка з уст
політиків, громадських діячів, активістів Майдану,
а також мовами світу у виконанні перекладачів та
послів іноземних країн…
Цьогорічне святкування ювілею збіглося з державними проблемами,
пов’язаними з намаганнями сусідського загарбника
окупувати Крим та південно-східні області. Ці дві
тематики тісно перепле-
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лися у виступах на сцені
Майдану і в настроях присутніх. Позаду мене стояв
старший російськомовний
пан. До нього зателефонувала родичка з Уралу, і він
почав завзято пояснювати
їй, що ми святкуємо ювілей
Шевченка, що в нас — усе
добре:
— Таня, у нас все хо
рошо, и цены тоже нор
мальные. Войны не будет
и Крым будет наш.
Очевидно, запальна
уралка не згоджувалася

з цим, бо чоловік довго
переконував її, періодично вмикаючи телефон на
повну гучність, щоб вона
послухала виступи та пісні.
Зрештою, те, що відповіді на багато запитань ми
знаходимо в Шевченковій
творчості, підтверджує,
що він як Голос Нації актуальний завжди, що його
слово — понад епохами
й часом. Патріарх УГКЦ
Святослав закликав усіх
цього року взяти до рук
дві книги — Святе Пись-

СУСПІЛЬСТВО
мо і Кобзар. І ми відчуємо,
як вони дадуть нам нову
силу.
Перший етап боротьби Майдану з режимом
і антинародною владою
завершився перемогою,
адже до цього надихало
Тарасове слово: „Борітеся — поборете!“, „Схаменіться! Будьте люди…“,
„Кайдани порвіте“. Шевченкова впевненість
у тому, що „церков-домовина розвалиться…
і з-під неї встане Україна“,
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надалі вселяє сподівання,
що наша боротьба — недаремна.
Цього дня Поета цитували багато. І не лише
на Майдані. У парку Шевченка, коло пам’ятника
Кобзареві, допізна було
людно. Кияни і гості міста приходили спонтанно, більшими і меншими
групками, щоб читати та
слухати Шевченка.
Ірина МАРТИН,
Львів — Київ — Львів

„Кобзар“ — це про нас сьогоднішніх
m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлина Оксани Лоїк

й перекладачі читали Шевченкові твори англійською, польською, японською і т. д., над
Майданом пропливали прапори з усього світу — від Бразилії
і Штатів до Ізраїлю та Австралії… І прапор кримських татар,
як нагадування „Крим — це
Україна!“.
Серед інших слово мала
письменниця Оксана Забужко:
— Нині, коли для нашого
народу настає година великих
історичних випробувань, яка
вимагає мобілізації всього духовного ресурсу нації, Шевченко знову
робить для нас ту роботу, яку завжди
роблять генії для своїх народів, —
тримає над нами небеса. Ця робота невпинна, і ця присутність генія
в колективному несвідомому нації,
в смисловому полі виходить на яв
саме на ось таких тектонічних розломах історії, коли рветься повсякденна
тканина нашого суєтного буденного
існування, і наскрізні вітри тисячоліть, вітри, які приводять в рух історію, починають пропікати кожного
з нас до кісток. Тоді ми почуваємо
себе громадянами. І тоді ми звертаємося до наших геніїв, розуміючи нарешті, чуючи їхнє правдиве послання, розраховане на віки, — і мертвим,
і живим, і ненародженим…
Головне і вічне послання поета,
за О. Забужко, — відрізняти добро
від зла, стояти проти зла, якщо хочемо будувати життя на засадах добра
і справедливості. Сам же Шевченко
своїм життям і творчістю засвідчив аб-

солютне несприйняття зла в усіх його
земних іпостасях — від імперського втілення і до рівня міжлюдських
стосунків. Убачаючи в сьогоденних
майданівських подіях неформальний
кінець СРСР, письменниця констатує:
„Кобзар“ — це про нас сьогоднішніх“.
На віче приїхала й делегація зі
Львівщини — представники громадсько-патріотичних організацій,
поети, читці. А наступного дня відвідали й Національний заповідник
„Батьківщина Тараса Шевченка“,
зокрема Моринці, та Шевченкове
(Керелівка). І, звісно, Канів.

Канів. Проща
Якщо 9 березня — це сповідь Кобзареві, то 10-го, у річницю поетової
смерті, — проща до Тарасової могили
(на Чернечу гору) в Каневі. Міністр
культури України Євген Нищук наголосив, що вкрай важливо зберегти
той дух, з яким ми зустріли 200-річчя
і який відчували останніми часами,

особливо в найважчі хвилини.
Розмах і помпезність тут зайві,
Шевченкове свято прагнули
зробити душевним і неофіціозним. Завдяки ентузіастам
не витратили жодної копійки,
а лише на 9 березня було заплановано понад 1 млн. грн.,
зауважив очільник Мінкульту.
Крім цього, зроблять ревізію
затвердженого раніше плану
шевченківських заходів, водночас шукають нові форми пошанування:
— Безумовно, не може бути
так, що 9 – 10-те минуло — і забути про все. Попереду ще чимало днів
у році, будемо переглядати заходи, які
планували. Хотілось би бачити такі
акції, як, наприклад, виставки, флешмоби, які є недороговартісні, але цікаві
і в яких задіяна молодь, що мала б тепер доторкнутися до іншого, нехрестоматійного, шкільного варіанту „як
відсвяткувати уродини Шевченка“. Як
приклад, домовляємося з метро про
поетичні читання і т. д. Заходи будуть
і на міжнародному рівні. В тих місцях,
де завжди шанували Шевченка, —
Литва, Польща, Америка, Канада…
Ще думаємо, в якому вигляді це буде.
Символічно, що саме у шевченківські дні біля Чернечої гори відчинила свої двері новозбудована
Тарасова церква — міжконфесійна козацька церква Покрови Пресвятої Богородиці, де помолитись
і пом’янути поета може кожен, хто
прийде на його могилу.
Ірина ШУТКА
Львів—Київ—Канів—Моринці—Шевченкове
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актуально

Неоголошена війна триває
У

той час, як у Києві цілком легітимна і легальна влада намагається вивести країну з кризи (політичної й економічної), а Майдан
залишається контролювати всі дії керівників держави (зокрема й призначення на посади), Росія продовжує розігрувати в Криму карту
сепаратизму.

У неділю, 16 березня, самопроголошена кримська влада організувала
і провела референдум, на який винесла два питання: про входження
Автономної республіки Крим у Російську Федерацію і про повернення АРК до Конституції 1992 року
(розширення повноважень автономії в межах України). Попри те, що
ні Україна, ні міжнародна спільнота не визнавали постанови Верховної Ради Криму про проведення
референдуму (ст. 73 Конституції
України — Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються
питання про зміну території України), він таки відбувся під дулами
автоматів „зелених чоловічків“ —
військових у формі без шевронів,
від яких Росія офіційно відхрещується, але їхня приналежність до
військових формувань РФ неодноразово доведена фото- і відеоматеріалами.
Кримські татари (приблизно
13  населення Криму) не визнали цей так званий референдум і не
брали в ньому участі. Багато мешканців півострова, які виступають за збереження Криму у складі
України, також не пішли голосувати і весь день боялися вийти на
вулицю, щоб не піддатися нападам.
Очевидно, така загроза залишатиметься й надалі, тому кримчани
масово користаються готовністю
західних областей приймати у себе
біженців.
Та, як відомо, важливо не як голосують, а як рахують. Результати
так званого плебісциту були відомі ще задовго до його проведення.
Позаяк він був незаконний, виборчі
комісії не мали доступу до Державного реєстру виборців. Відтак до незаконності проведення референдуму як такого додалися ще численні
порушення: списки виборців були
застарілі, в них містилося чимало
„мертвих душ“. Непоодинокі випадки, коли людину вписували в додатковий список безпосередньо на
виборчій дільниці в день референду-

му просто з її усних заяв, що мешкає
в Криму.
Голосування в Криму немає
нічого спільного зі справжнім
волевиявленням, заявив голова
кримського відділення Комітету
виборців України Андрій Крисько. За його словами, перебіг „референдуму“ можна порівняти зі
„зйомками дорогого блокбастеру
для російського телебачення“.
„Не виключено, що голосували
й громадяни Росії з російськими
паспортами. Така інформація надходила до нас із кількох джерел.
Ми припускаємо, що голосування
відбувалося за допомогою „мертвих душ“, бо списки дуже старі
і не уточнені. На одній із дільниць використовували список ще
1999 року“, — зазначив він.
Міжнародні спостерігачі відмовилися їхати на цей референдум,
а пресу не допустили до спостереження за процесом підрахунку
голосів.
Бюлетені підрахували рекордно
швидко. Вже наступного ранку було
оголошено: 96,77  кримчан проголосували за приєднання півострова

Москва, березень 2014

до Росії (заявляють про явку виборців 83,1 ).
Тим часом зрозуміло, що Путіна цікавить не Крим, який на
близько 80  залежить від енергопостачання з України та на 85  від
води, яка надходить із Дніпровського басейну; не забезпечує себе
Крим і продуктами, та й загалом
є дотаційним регіоном України;
вартість будівництва керченського
моста, який міг би з’єднати Крим
із Росією, ще в 2010 році оцінили
у 24 мiльяpди pyблiв. Щонайменше
його інтерес — Південна і Східна
Україна.
Про це свідчать дії російської
влади впродовж минулого тижня.
У Донецьку, Луганську, Харкові
відбулися проросійські мітинги,
на які привозили учасників на автобусах із російськими номерами.
Відбулися сутички агресивно налаштованих сепаратистів із прихильниками єдності України. При цьому
у Донецьку загинуло двоє людей,
близько 50 отримали поранення,
загинула людина й у Харкові.
Отож, неоголошена війна триває. Крім психологічного тиску
через присутність людей зі зброєю, ширяться потоки злобної антиукраїнської пропаганди. Зокрема,
у Криму вимкнули українські ЗМІ.
Російські спотворюють інформацію настільки, що надмір брехні
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викликав протести у Москві. Зокрема, в неділю у столиці Росії
відбувся масовий проукраїнський
антипутінський мітинг (за різними
даними, від 50 до 80 тисяч учасників). Протестували не лише проти
війни з Україною, а й проти політики брехні й пропаганди.
Зважаючи на ситуацію на кордоні
з Росією, Україна вирішила провести
часткову мобілізацію.
„Враховуючи небезпеку прямого
військового вторгнення в Україну та
агресії в Криму, яку Російська Федерація пробує прикрити фарсом під
назвою референдум, який ніколи не
буде визнаний світом, мною був підписаний указ про часткову мобілізацію. Цей указ вступає в силу тільки
після схвалення парламентом“, —
заявив в. о. президента України
Олександр Турчинов.
Верховна рада затвердила (275 голосів) Указ президента про часткову
мобілізацію, яка триватиме 45 днів.
Крім того, парламент ухвалив рішення про створення Національної
гвардії України (свого часу вона була
розформована, а частково переве-
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дена у внутрішні війська рішенням
Президента Кучми).
Для забезпечення усіх потреб ЗСУ
Верховна Рада ухвалила закон про
внесення змін до держбюджету України на 2014 рік, — на потреби Збройних сил виділили 6,7 млрд. гривень.
Європа і США пообіцяли застосувати до російських чиновників
економічні санкції. В Раді Європи
Росія (як член Радбезу) скористалася правом вето щодо Резолюції про
засудження рішення президента
Російської Федерації Володимира
Путіна та обох палат російського
парламенту про скерування військ
в Україну, що підриває суверенітет
та територіальну цілісність України.
Після виступу на засіданні Радбезу
представника РФ Віталія Чуркіна Китай утримався, решта учасників проголосували одностайно за резолюцію. В бік російського представника
лунала відверта критика. 47 країнучасників розпочали збір підписів за
позбавлення права голосу російської
делегації в Раді Європи.
Тетяна ПАСОВИЧ

рада просвіти інформує

Політехніки підтримують
героїв — живих і полеглих
У
середу, 5 березня, члени
Ради Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки зібралися
на чергове засідання.

Передовсім директор МІОК Ірина
Ключковська оголосила про рішення
Вченої ради зібрати кошти для покращення матеріально-технічного
забезпечення Збройних сил України. „Просвіта“ підтримала звернення керівництва університету до
колективу: передати щонайменше
5 відсотків місячного заробітку на
допомогу нашим військовим, які
мужньо обороняються від експансії
загарбників у Криму.
Водночас зібрані просвітянами
кошти (загалом 260 тисяч гривень)
для допомоги сім’ям загиблих Героїв та постраждалим протестувальникам поступово передають за призначенням. Зокрема, по 10 тисяч
допомоги вручили сім’ям Богдана

Ільківа (смт. Щирець), Володимира Бойківа (випускник Політехніки, Львів), Івана Бльока (Городок),
Романа Точина (Ходорів), доньці
львів’янина Юрія Вербицького (випускника ІГДГ). Активісти Товариства шукають контакти інших постраждалих, зокрема в Республіці
Польщі на лікуванні перебуває поранений — студент ІАРХ.
Просвітяни також акцентували
на основних заходах у програмі відзначення 200-ліття Шевченка. Хоч
ці дні для всіх українців є жалобними, водночас упродовж усього року,
а найбільше в березні триває вшанування Великого Кобзаря, яке, втім,
і не передбачає розважальних заходів. Докладніше про заходи, які вже
відбулися і ще відбуватимуться, наші
читачі можуть довідатися з різних
сторінок газети.
Т. П.
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наш календар
21 березня — Всесвітній день поезії.
23 березня — Всесвітній день метеоролога.
24 березня — День боротьби із захворюванням на туберкульоз.
25 березня — День працівників
Служби безпеки України.

Пам’ятні дати
20.03.1632 — народився гетьман
України Іван Мазепа.
20.03.1828 — народився Генрік Ібсен, норвезький драматург, автор
драматичної поеми „Пер Ґюнт“.
21.03.1627 — народився Захарія
Копистенський, український письменник, культурний i церковний
діяч.
21.03.1727 — помер Ісаак Ньютон,
англійський математик і фізик,
автор „Математичних начал натуральної філософії“.
21.03.1942 — померла Ольга Кобилянська, українська письменниця.
22.03.1832 — помер Йоганн Вольфґанґ Ґете, німецький поет і мислитель, автор роману „Страждання
молодого Вертера“, поеми „Фауст“.
22.03.1842 — народився Микола
Лисенко, український композитор, основоположник української
класичної музики.
22.03.1941 — помер Іван Труш, український живописець і художній
критик.
22.03.1749 — народився П’єр Симон
Лаплас, французький математик
і фізик.
24.03.1881 — народився Дмитро
Ревуцький, український музикознавець, фольклорист і літературознавець.
24.03.1882 — німецький мікробіолог Роберт Кох відкрив збудник
туберкульозу.
24.03.1935 — відкрито пам’ятник
Тарасові Шевченку в Харкові
(скульптор М. Манізер).
25.03.1651 — полковник Іван Богун
розбив поляків під Вінницею.
25.03.1942 — народився Василь Рубан, український письменник та
історик.
26.03.1908 — помер Володимир Антонович, український історик.
26.03.1909 — помер Микола Аркас,
український історик і композитор,
автор опери „Катерина“.
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думайте, читайте!

Маячня параноїків чи імперські
плани Кремля?
П
одії, що сколихнули Україну й увесь світ у лютому — березні цього
року, на перший погляд видаються несподіваними і шокуючими.
Невже братній російський народ зазіхнув на територію свого сусіда? — не ймуть віри люди. Та ще більш шокуючою є правда про цю
жахливу агресію: Кремль уже давно планував війну з Україною.

Зовсім не таємно
Мудрі люди не раз говорили про те,
що Москва не змирилася з державною незалежністю колишніх радянських республік і має щодо них,
особливо до України, свої імперські
амбіції. Але добродушні і миролюбні українці не сприймали небезпеки серйозно, бо не допускали навіть
думки, що у ХХІ столітті можливе
збройне вторгнення будь-чиїх
військ у суверенну державу.
І щойно тепер, коли російський
чобіт уже три тижні топче кримську
землю, а Українська армія майже
зруйнована попередньою владою,
стає очевидно, що це не випадковість,
не якесь непорозуміння, а добре продумана політика Москви та її васалів.
І тут пригадується, що про загрозу
війни і ретельну підготовку до неї
Кремля ми чули й раніше, особливо
після інавгурації Віктора Януковича
на пост Президента України. А саме:
10 травня 2010 року у газеті „День“
була опублікована розлога стаття
Оксани Пахльовської „Избранный
сосуд эсхатологического чуда“ —
і джин, який у ньому живе“. У ній
професор Римського університету
„Ла Сап’єнца“ та Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України оприлюднила й проаналізувала
схожий на параною текст, що був
розміщений ще 2008 року на сайті
„Русского Журнала“, засновник і головний редактор якого — відомий
кремлівський політтехнолог Ґлєб
Павловський.
„Текст докладний і переконливий: немає підстав не сприймати
його серйозно, — писала чотири роки тому (!) Оксана Пахльовська. — Читача, може, звичайно,
не покидати відчуття, що наведені
нижче цитати мали би міститися
в історії хвороби пацієнта „Палати
№6“. Але даремно. Бо йдеться, знову ж таки, про культурно-геополітичний журнал, який позиціонує

себе як інтелектуальна лабораторія
російської ідентичності“.
Авторка „Избранного сосуда…“
виділила три пасажі „принуждения
к дружбе“ — мілітарний, комерційний і метафізичний.

„Принуждение к дружбе“
Мілітарний. Згідно з матеріалами
журналу, Кремль розгортає широкий
військовий наступ на Україну силами
Чорноморського флоту РФ за трьома
сценаріями: захоплення тільки Криму; захоплення Сходу і Півдня України; окупація вже зразу Центральної
України разом із Києвом.
За найскромнішим з них, російські
збройні сили окуповують лише Кримський півострів. „В таком случае, заявив о необходимости усилить охрану
объектов, Россия проводит десантную
операцию силами морской пехоты
по занятию ключевых элементов
инфраструктуры Крыма: аэродромов,
портов, дорожных узлов“.
За другим варіантом, зоною
втручання мав би стати весь південь
і схід України разом із Кримом, причорноморські території, Донбас,
Харків, Дніпропетровськ. Укладачі сценарію були впевнені, що
„Учитывая страх перед наступлением на Киев, украинская армия, скорее всего, не сможет выставить для
отражения российского наступления более пяти механизированных
бригад“, а аеромобільні частини
України „будут подтянуты к столице вместо того, чтобы участвовать
в боевых действиях. […] Операция
может начаться с разгрома украинского флота ударами с воздуха
и противокорабельными ракетами и захвата мест его базирования в Одессе, Очакове, Черноморском, Новоозерном, Николаеве,
Евпатории и Феодосии […]. было
бы логичным, если бы действия
десантов на первом этапе были
поддержаны ударом тяжелыми

сухопутными частями […] танковой дивизии на приморском направлении с выходом к устью Днепра“.
І далі докладно розписано тактичні дії на території України
і щодо світових держав: „формально не провоцируя НАТО на прямое
вмешательство ударами по территории натовских стран, Россия может
начать действия против судов этих
стран в Черном и Балтийском морях,
например, задерживая и интернируя их „до выяснения всех обстоятельств“. Такие действия […] показали бы решимость России и еще
больше напугали бы такие страны,
как Германия и Франция“.
Третій варіант розвитку подій
передбачав, окрім окупації півдня
і сходу, „установление контроля над
Киевом и центральными областями“.
Для того, щоб убезпечити себе
від протистояння „западноукраинского ополчения“ планувалося
відрізати Київ від комунікацій, які
з’єднують українську столицю із
західними областями. А повну рішучість Кремля міг би продемонструвати „воздушный ядерный удар
в стратосфере в районе южной части
Припятских болот, произведенный
ночью. […] в итоге международное
положение Москвы только укрепилось бы, поскольку многим сомневающимся стало бы ясно, что с Россией лучше дружить, чем враждовать“.

„Осел, груженный
золотом, берет любую
крепость“
Комерційний проект полягав би
в реалізації тези: „Україну не можна приєднати до Росії, але її можна
купити“. Такий „геніальний“ план
належить Анатолію Вассерману.
Авторка розповідає, що російський журналіст у статті з промовистою назвою „Медведев и Янукович поддали бандеровцам газу“ будує плани нових угод з податливою
українською владою: про кооперацію „Енергоатома“ з „Росатомом“,
злиття „Антонова“ з ОАК, „Нафтогазу“ з „Газпромом“, гарантії викуп
лення російським бізнесом „Укртелекому“ і „Луганськтепловозу“ та ін.
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А Вассерман розкриває механізми, як можна нейтралізувати українських політиків: „С ними можно
говорить только закулисно, языком
больших денег, и говорить только
об одном — чтобы они ушли с дороги своего народа и не мешали ему
вернуться в Россию. […] Напомню
вам то, чему учил еще Филипп Македонский, отец Александра: „Осел,
груженный золотом, берет любую
крепость“. […] Подсчитано, что
в самом худшем случае понадобится около десятой доли нынешнего
российского валютного запаса.
Честное слово, это небольшая плата за возможность возрождения всей
экономики страны“.
Ще одна цікава теза, яка належить цьому „пану“ — „пока мы не
воссоединимся, нам незачем вообще говорить о промышленном прогрессе“. „Це ж треба, — іронізує
Оксана Пахльовська, — а ми думали, що Росія могутня й без нас. А виявляється, без України — жодного
„промышленного прогресса“.
Обґрунтовуючи безперспективність України як самостійної держави, Вассерман вважає: якби провести
референдум, то волею народу майже вся її територія перейде до Росії,
крім Галичини і, можливо, Волині.
І безцеремонно „віддає“ цю частину
України західним сусідам.

„Надо готовиться
к войне!“
Третій пасаж — метафізичний. Щоб
забезпечити успіх своїх імперських
планів, кремлівські ідеологи не покладаючи рук творили відповідну
ідеологічну базу і зомбували цією
пропагандою як своїх співвітчизників, так і населення півдня і сходу
України. Найбільше відзначився
в цьому провідний ідеолог російського неоєвразизму Алєксандр Дуґін, професор Московського університету, завідувач кафедри соціології
міжнародних відносин.
„Свого часу, — пише Оксана Пахльовська, — разом з Едуардом Лімоновим Дуґін створив Націонал-більшовицьку партію, яка — може, хто
пам’ятає, — мала на своєму прапорі
зображення серпа і молота, перехрещених у вигляді свастики; був
радником провідних кремлівських
політиків. Дуґін — ніхто інший, як
творець модерного проекту путінської Росії як лідера світового протистояння атлантичній цивілізації“.

Ось окремі тези цієї ідеології:
„Мы, русские, народ богоносный.
Поэтому все наши проявления —
высокие и низкие, благовидные
и ужасающие — освящены нездешними смыслами, лучами иного Града, омыты трансцендентной влагой.
В избытке национальной благодати
мешается добро и зло, перетекают друг в друга, и внезапно темное
просветляется, а белое становится кромешным адом. Мы так же
непознаваемы, как Абсолют […].
Даже наше Преступление несопоставимо выше ненашей добродетели“.
Авторка статті пригадує нам, як
ще 21 вересня 2009 року на російському каналі РЕН-ТВ за участю
того ж таки Дуґіна дискутувалися
сценарії евентуальної війни Росії
проти України, наводить цитату
з його інтерв’ю: „Украинцы — это
растерянный народ, 60  — нашего
(русского народа) и 40  — ненавидящего нас народа, это проамериканские враги“.
А про Чорноморський флот він
сказав так: „будет стоять в Севастополе, даже если придется весь Крым
и всю Восточную Украину перевести
под протекторат России“. І завершив словами: „В общем, надо готовиться к войне“.

„Избранный сосуд
эсхатологического чуда“
Співучасниками реалізації своїх загарбницьких планів, пише Оксана
Пахльовська, ще в 2004 році Кремль
вибрав Віктора Януковича і його
партію: „Янукович стал пророссийским и евразийским кандидатом во
многом против своей воли. Силой
геополитической логики. И он сам
явно до конца не осознает своей
функции. Но в эсхатологических
ситуациях порой разбойник и простец могут стать мучениками за
идею и предводителями финального
восстания. Чем быстрее Янукович
осознает глубину этой миссии —
пусть через систему своих донецких
понятий — тем адекватнее он будет вести себя в дальнейшим. […]
Януковичу надо становиться сейчас
во главе восстания Евразии против
Атлантики. […] Янукович — это
избранный сосуд эсхатологического
чуда. Но сущность чуда в том, что
оно происходит очень редко. Только
в чрезвычайных обстоятельствах.
[…] Сейчас партия Януковича —
это партия Абсолютного Света,
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евразийская версия Хезболлы —
„партии Бога!“.
„Тож порадіємо, — писала пані
Оксана, — що, нарешті, маємо
власну Хезболлу! Неабиякий набуток. Адже Хезболла — воєнізована
терористична партія. Приємно таку
мати. А ще гарно, що „старший брат“
бачить Президента „молодших братів“ (…) як „недалекого натурала
с сильными „полубандитскими“ наклонностями“.

„ … историческая жертва
аборта“
Оксана Пахльовська пригадує цікаву
деталь: пакт Медведєва — Януковича про Чорноморський флот РФ підписано 21 квітня 2010 року — саме
в річницю Указу 21 квітня 1783 року
російської імператриці Катерини ІІ
про приєднання Криму до Росії…
А як сприймала московського васала демократична частина Росії?
Ось кілька цитат із російських сайтів, які наводить авторка:
„Янукович чувствует себя победителем и ведет себя как победитель. Но только в захваченной
стране, которую не воспринимает
как собственную“.
„ …к подписанию смешных
и позорных харьковских соглашений надо относиться соответственно. Их подписали Медведев с Януковичем. А не Россия с Украиной“.
„Досрочного выхода из договора
не предусмотрено. Можно сказать,
что флот остается в Крыму навсегда.
Договор „бухта за газ“ — историческая жертва аборта. Только психически неуравновешенная постсовковая
дипломатия способна уродить дву
стороннее соглашение, выгоды которого непонятны обеим сторонам“.

Post Scriptum
Як бачимо, частину сценарію вже
майже реалізовано. Як далеко зайде східний агресор — передбачити
важко. Та ми твердо знаємо: Кремль
недооцінив силу духу і волелюбності нащадків козацького роду.
Чи можна було б запобігти цій інтервенції, якби на сигнал SOS українці відгукнулися вчасно, якби врахували уроки понад 300-літніх українсько-російських взаємин, зрештою,
якби думали, в чиї руки віддавали
владу? Питання риторичне.
Ярослава ВЕЛИЧКО
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зелена зона

Дерева Політехніки мають свого Лісовика!
В

Найбільша територія зелених насаджень Політехніки — майже 3,5 га, —
біля головного та сусідніх
із ним навчальних корпусів. Офіційна назва такої
великої зеленої зони —
малий сад. У ньому не
тільки полюбляє відпочивати молодь та бавляться
маленькі львів’яни. Януш
Михайлович каже, що викладачі Лісотехніки приводять сюди своїх студентів-дендрологів, бо
деяких тутешніх рослин
у Львові більше ніде не
побачиш.
— Найцінніше дерево Львівської політехніки — відомий дуб американський великоплодий,
якому близько 170 років.
Про нього багато говорять, але ми маємо ще
багато гарних і рідкісних
дерев. Наприклад, єдиною
представницею свого виду
у Львові є маленька кунінгамія ланцетна — колюча
маленька ялиночка, що
зліва від входу до головного корпусу. Ця японська
порода боїться морозів,
тому взимку ми накриваємо її плівкою. Деревце
має більше 20 років. У нашому кліматі може вирости до трьох метрів. Така
доросла була колись у Ботанічному саду ЛНУ імені
Івана Франка. Єдина в нашому місті дугласія росте
справа від входу до головного корпусу Політехніки.
В Карпатах її 100-річні
родичі сягають 60 метрів.
У США та Канаді дугласії
становлять 15  у складі зелених насаджень, бо

| Світлина Анни Герич

ід 2012-го щороку 21 березня у Львові відзначають День дерева, в який
зазвичай по-мистецьки вшановують „зелених мешканців“ міста. Територія
рослинних насаджень довкола головного корпусу Львівської політехніки не
поступається своєю охайністю та красою парковим зонам європейських вишів.
Її опікун, котрий із любов’ю, мов казковий Лісовик, розповідає про кожне дерево, — це фаховий лісівник, доцент Бережанського агротехнічного інституту,
що є підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України Януш Шляхта.

мають добрі фізико-механічні властивості. Через
30 років наша може бути
вже вища від корпусу університету. Це проректор
Володимир Крайовський,
під керівництвом якого
працюю, вибирає, яке деревце і де саме має рости.
Я тільки кажу, чи підходить йому місце, — розповідає Януш Шляхта.
З власного розсадника
садівник посадив біля Політехніки і кінський каштан червоноквітковий,
якого не чіпає міль, а на
молоду черешню прищепив сакуру. Торік вона
вже зацвіла. Також Януш
Михайлович встановив на
дерева таблички з їхніми
назвами українською та
латинською мовами.
— Для екзотичних
рослин головне, щоб
ґрунти були не бідні, помірно зволожені та не пересолені. А в нас тут саме
такі. Хіба весною додаю
добрив, щоб стимулювати ріст деяких дерев.
Основними шкідниками
малого саду Політехніки
є все ж люди. Деякі рослини викрадають (не знаю,

куди дивиться охорона).
Так пропали дві магнолії
з тих, які посадили викладачі й студенти ІГСН.
Хоча вони були якраз під
дубом, то, думаю, й так би
не вижили, — занадто затінене місце. Молоді деревця часом нищать пси,
хоч вигулювати собак на
території Політехніки заборонено. Є також грибкові тіла на стовбурах. Кілька років тому на наших
деревах з’явилася омела.
Щороку її стає більше, бо
птахи переносять із парку
імені Івана Франка, а для
того, щоб підрізати (кронувати) дерева, потрібно
багато різних підписів
експертів районної адміністрації тощо. Нещодавно, правда, нам таки
вдалося зібрати комісію
та отримати дозвіл на кронування кленів біля гуртожитків та зрізування ще
понад 10 старих дерев на
території навчальних корпусів. Серед них — береза,
ялина й тополі навпроти
Науково-технічної бібліотеки, — каже садівник.
У малому саду Політехніки зміни відбуваються

майже щороку. Крім бузку
біля навчального корпусу
№ 4, позаду майбутнього пам’ятника студентам
невдовзі мають з’явитися
нові декоративні види
рослин. Так само зміниться ландшафтний дизайн
перед 11-им навчальним
корпусом, де найближчим часом зріжуть старі
тополі.
— Нашим тополям
близько 60 років, і вони
своє віджили. В усій Європі від них відмовляються,
бо тополиний пух надто
алергенний. Можливо,
всіх пеньків викорчовувати не будемо. Я люблю
декорувати їх іншими
рослинами. Дуже добре
для цього підходять пеньки ясена, бо зберігаються
років з десять. Дуже хочу
посадити десь поблизу
гінкго, — ділиться планами співрозмовник.
Януш Шляхта очолює
секцію ландшафтного дизайну в Спілці дизайнерів України. Наприкінці
2013 року у Видавництві
Львівської політехніки
побачила світ його книжка
„Дерева, кущі і ліани, що
ростуть поруч із нами“.
Закінчивши Лісотехнічний інститут (тепер НЛТУ
України), багато років він
викладав у рідному виші,
якийсь час був заввідділом
інтродукції і дендрології
Ботанічного саду. За багато років створив власну
колекцію рідкісних декоративних рослин, особливо захоплюється хвойними. Навіть запатентував
власний оригінальний
спосіб формування крони
хвойних дерев, який дозволяє, наприклад, врятувати ялинку, котрій,
буває, жорстоко відрізують верхів’я перед Новим
роком.
Анна ГЕРИЧ
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мелодії боротьби

Piano-екстреміст у Львові

У

Музикант, якого називають Pianoекстремістом, має ім’я Богдан. Більше
про себе він не розказує нічого і не
показує свого обличчя. Вуличними
концертами на встановлених у лютому в різних містах „Інструментах свободи“ хлопець хоче закликати українців боротися і втілювати в життя те,
за що стояв Майдан. У його репертуарі — твори сучасних композиторів та
кілька народних мелодій, ноти яких
він знайшов в інтернеті.
— Коли вбивають людей, а серед
убитих — твої друзі, то не те, щоб
страшно, — щось всередині ламається. У Києві вбили мого товариша
Сергія Нігояна. Відтоді життя стало

| Світлина Анни Герич

межах всеукраїнського туру
7 березня на вуличному піаніно біля Львівської облдержадміністрації зіграв той самий хлопець у масці та бронежилеті, який
виконував уночі на Майдані твір
„Nuvole Bianche“ композитора
Ludovico Einaudi. Відеозапис його
короткого виступу 25 січня зібрав
тисячі переглядів в інтернеті.

іншим, — зізнався Богдан, який пробув на Майдані понад 3 місяці.
Хлопець, який ні на хвилину не
запізнився до львівської публіки, побував у місті Лева вперше. У межах
свого туру він мріє грати також для
мешканців Криму.
Анна ГЕРИЧ

театр

Один актор також на сцені воїн

Ш

остого березня на запрошення Профкому працівників до
Львівської політехніки завітав Хмельницький міський монотеатр
„Кут“. Керівник і актор колективу, володар гран-прі Всеукраїнського
фестивалю авторської пісні „Оберіг-92“ Володимир Смотритель привіз
на суд львівського глядача монодраму „Прокляті роки“ за творами Тараса
Шевченка і репресованих поетів. Однак через технічні причини виставу
перенесли, а гість подарував присутнім кілька бардівських пісень.

— Моновистава „Прокляті роки“ символічна тим, що нею ми відкривали театр у 1992 році. Цей театральний сезон
для нас уже 21-ий. Маємо в репертуарі
12 діючих моновистав, — найбільше
в Європі серед театрів одного актора.
З цим нещодавно мене привітав голова Міжнародного інституту театру
ЮНЕСКО Тобіс Бянконе. Ми — камерний колектив, що не працює у форматі
шоу-бізнесу. В першому театральному сезоні за репертуар мене називали
смертником, бо ми використовуємо
тексти тих поетів, які були ретельно
заховані. Саму пам’ять про них намагалися знищити. Відверто кажучи, я навіть думав, що за 20 років існування на
сцені ця вистава вже не стане актуаль-

ною, але життя диктує зовсім інше. Ці
поети не дають нам спокою, бо кличуть
боротися і повністю руйнувати старі
системи життя, — розповів про постановку і тексти Володимир Смотритель.
Для політехніків він виконав пісні на слова Тараса Шевченка (уривок
із поеми-послання „І мертвим, і живим…“) та Павла Гірника („Не промовчи Шевченка у собі“, „Як літати,
то тільки душами…“).
Також Володимир Смотритель висловив сподівання, що, нав’язавши
тіснішу співпрацю з нашим університетом, театрові вдасться приїжджати
до Львова бодай раз на півроку.
Анна ГЕРИЧ
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коротко
Кияни встановили у центрі міста
дошку з прізвищами тих культурних діячів, які підтримали
дії Путіна в Криму та Україні.
Дошку повісили на будівельній
огорожі біля ЦУМу з боку вулиці
Богдана Хмельницького. Як
зазначають активісти, що вирішили встановити цей список,
у ньому є деякі прізвища, які
дуже засмутили українців.
13 – 16 березня українські
письменники і видавці втретє
взяли участь у програмі „Транзит: Польща — Україна — Білорусь“ у рамках Ляйпцизького
книжкового ярмарку. Головна
тема цьогорічної експозиції —
Євромайдан. Юрій Андрухович,
Андрій Курков, Тарас Лютий,
Ірена Карпа, Ірина Славінська,
Софія Онуфрів і Христина Назаркевич пояснювали німцям,
чому події в Україні не є виявом екстремізму, а тільки
прагненням свободи і демократії. На знак солідарності
з Україною кожен із заходів
програми розпочинали читанням українських текстів.
„Брати Гадюкіни“, ухваливши
рік тому рішення повернутися до слухача, готуються
до виходу нового альбому.
Хлопці вже свідомо виклали
в мережу 5 „сирих“ треків, тим
самим висловлюючи свою
громадянську позицію і ставлення до того, що відбувається
в країні. Відгуки, які отримала
група, переконали команду, що
альбом таки потрібно закінчити. Його робоча назва — „Made
in Ukraine“. У нього ввійде 16
треків. Якщо все буде добре, то
вже в травні ми почуємо нових
Гадюкіних.
Симфонічний оркестр INSO-Lviv
символічно висловився за
мир — 15 березня у Львівській
філармонії зіграв концерт із
творів відомих російських
композиторів. Твори Глінки
(увертюра до опери „Руслан
і Людмила“), Римського-Корсакова (оркестрова сюїта
з музики до опери „Золотий
півник“), Рахманінова (сюїта
„Симфонічні танці“) об’єднала
казкова атмосфера фантастичних образів.
За матеріалами інформагенцій
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у пошуках свого обличчя

Універсальний актор Андрій Козак
О

залу спільно з досвідченим актором,
режисером Вадимом Сікорським —
це було дуже складно. І я працював,
підшуковував, щось вичитував. От
це був колосальний стрибок акторського розвитку.

собливість Львівського
академічного театру ім. Леся
Курбаса не лише в специфіці
репертуарної політики, підходу
до глядача, але і в його живому
„організмі“ — в акторах. Трупа
театру невелика, проте напов
нена яскравими особистостями,
серед яких виділяється постать
Андрія Козака.

Це актор середнього покоління у театрі, але має за плечима величезний
досвід роботи на акторській сцені —
на ній він активно задіяний уже понад 20 років. Його творчий і життєвий шлях дуже складний і насичений: Андрій Козак мав можливість
працювати в різнопланових театрах,
у виставах різних за жанром, під керівництвом різних режисерів. Ще на
початку акторської професії в Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької він зіграв близько 20 ролей і тим самим утвердився
в манері психологічного актора.
У Львівському академічному духовному театрі „Воскресіння“, де
Андрій Козак чотири роки працював із режисером Ярославом Федоришином, він здобув колосальний
досвід у вуличних виставах, якими
театр славиться на весь світ. Це зовсім інший спосіб акторського існування, який вимагає особливої
майстерності.
Тепер Андрій Козак активно задіяний у виставах Молодіжного академічного театру ім. Леся Курбаса.
Він відомий ролями Жіля („Амнезія,
або Маленькі подружні злочини“,
Е.-Е. Шмітт), Яна („Ma-na Hat-ta“,

Інґеборґ Бахман), Панаса („Між
двох сил“, Володимир Винниченко),
Лукаша („Лісова пісня“, Леся Українка), Альберта („Театр злочину“,
Жак Моклер).
Практика в багатьох режисерів
і театрах дала змогу пристосуватися
до різних умов існування та здобути
знання. Без сумніву, Андрія Козака
можна назвати універсальним актором. А поєднання психологічної
школи та ігрового театру і є родзинкою в його акторській майстерності.
— Пане Андрію, яким був Ваш перший
театральний досвід, перша роль?
— Перший театральний досвід —
декламування вивченого вірша перед класом: коли ставав поряд із
вчителькою, розумів, що щось змінювалося. А в театральному гуртку
я грав Тимура з „Тимур і його команда“ Аркадія Гайдара (цю виставу ми
показували по всіх палацах піонерів) й отримав нагороду за найкращого Тимура у Львові. Крім цього,
я тоді ще й активно займався футболом. І пам’ятаю, як після вистави до
мене підійшли дві жінки і спитали:
„Хлопчику, а чим ти займаєшся?“.
Відповідаю: „Вчуся“. А вони: „Тобі
артистом треба бути!“. А я: „Я хочу
бути футболістом“.
— Як викладачі допомагали Вашому
професійному росту?
— Ми ходили на вистави і мали змогу обговорювати їх. Федір Стригун
уже на другому курсі певну частину
акторів-студентів задіяв у репертуарі театру. Це був величезний
плюс, адже ми у 18 – 19 років уже
звикали до сцени. На третьому курсі, коли Федір Миколайович ставив
„Ромео і Джульєтту“, він дав мені
роль Меркуціо. Герою по сюжету
було 19, і мені було стільки ж. Одразу Шекспір і одразу гра на велику

— А Ви удосконалюєте свої ролі від
вистави до вистави? Це залежить від
зали чи від партнера?
— Це залежить від мене. Ми ще досі
репетируємо „Театр злочину“ й „Амнезію“. З партнерами домовляємося,
з’ясовуємо якісь речі, потоки, теми.
Інколи мені хочеться зупинити виставу — не те ми мали сказати, трохи
заметушилися. І щоб таких речей не
було, ми ще раз зустрічаємося, обговорюємо одне з одним, щоб відчувати
себе комфортно. Адже якщо ти почуваєшся абсолютно органічно і, так би
мовити, щиро, то і глядач тебе чутиме.
— А буває так, що глядач поганий?
В сенсі — не пішло одразу?
— Звичайно, буває. Нещодавно була
вистава „Амнезія“, то під час перегляду кожне слово глядач коментував, сміявся з кожної теми. І я відчував розбалансування. Тут треба
мати неймовірно великий талант,
сміливість далі вести свою тему. Театр — жива структура, жива акція.
І це такий кайф, коли ти в нього приходиш і не знаєш, що зараз буде.
— Як Ви ставитеся до критики?
— Знаєте, не скажу вам точно… Інколи дратує. З молодих років чекав,
що там скажуть, як напишуть. А тепер мене більше цікавлять побажання. Театр — неймовірно складна річ.
Якщо ви сьогодні переглянули виставу, і вона вам не сподобалась, це
не означає, що й через рік вона буде
поганою — ми ж працюємо. Мене цікавить та критика, яка продукує ріст.
Завдяки своїй наполегливості,
працелюбності і, безумовно, акторському таланту, в Андрія Козака
є можливість, нарешті, отримати
визнання. Сподіваймося, що актор
порадує нас ще не однією роллю на
театральній сцені.
Дар’я ПОГРЕБНЯК,
студентка третього курсу
факультету культури і мистецтв
ЛНУ ім. І. Франка
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ПЕРЕРВА

Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА
Країна в
Тихому
океані

Головний Штучна
Кульгерой мова на
туризм Дж. Роу- основі
еспелінг
ранто

Спосіб
плавання
Мова на
вушко

Хімічний
елемент,
галоген

Роман
Жорж
Занд

Одиниця Товариш,
виміру приятель
площі
Радянський літак-винищувач

Літературний
жанр

Забіг на
42 км
195 м

Турнір
сумоїстів

Ріка в
Німеччині

Та, що Латвійсьне йде
кий
до Маго- мікромета
автобус

Ріка в
Сибіру

Програна
партія у
шахах

Трубчаста кістка
пальця
Найкращий футбольний
клуб
ХХ ст.

Країна у
Південній Америці

Гуцульський
муз.
інструмент

Великий
сосновий
ліс

Однокамерник
графа
МонтеКрісто
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Біг з поЄгипет- доланням
ський бог природСонця них перешкод
Болотний птах
Кінь у
з довгим
піжамі
дзьобом

Норвезький полярний
дослідник
Назва
колишної
столиці
Бірми

Миш’як

Комедія
легкого,
жартівливого
змісту

Футбольний клуб
Бразилії

Гора в
Греції

Кінний
загін у
Давньому Римі

Дитячий
курорт у
Криму
Одиничний
Суб’єкт з
вектор
фінансовою і політичною НайнижІталійсь- Одиниця
Невіль- кий
владою чий чолопись- елетричвічий
ник
ного
менник
голос
опору

Період
геологічної історії
Землі

1/100
кіпа

Опера
В. Белліні
Індійська
кобра

Держава,
член
БеніЛюксу
Рослина
роду діоскорейних

Корона
Папи
Римського
Найвища
гора
Піренеїв

Українка, олімпійська чемпіонка
(1994 р.) з
фігурного катання
Нота

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 8
Горизонтально: 5. Органіст. 7. Епіграма. 9. Афіна. 10. Анталія. 11. Рента.
12. Лат. 13. Улісс. 14. К.к.д. 16. Штам. 17. Агат. 19. Крос. 21. Кляп. 22. Онікс.
23. Орт. 24. Нетрі. 25. Огар. 27. Рось. 29. Діва. 31. Тест. 33. Яго. 35. Мулат.
37. Бір. 39. Стопа. 40. Історик. 41. Ангар. 42. Скафандр. 43. Амністія.
Вертикально: 1. Трафарет. 2. Ангара. 3. Огірок. 4. Імітація. 6. Тонзура.
7. Еліксир. 8. Далі. 12. Ламінарія. 15. Декоратор. 17. Анкер. 18. Троль.
19. Катод. 20. Сфера. 26. Генетика. 28. Семестр. 30. Інтрига. 32. Сценарій.
34. Гранат. 36. Лаос. 38. Італія.

Популяризація
товарів, послуг для
збільшення обсягів їх реалізації

Вимерлий первісний
бик

Вибухівка, яку
застосовують у
кар’єрах, шахтах

J J J
Крим. Путін телефонує
командиру російського
війська.
— Чи вже здалися українські
військові?
— Нікак нєт!
— А ви їм гроші пропонували?
— Пропонували.
— А вони що?

— Співають гімн України.
— А ви штурмом погрожували?
— Погрожували
— А вони що?
— Співають гімн України.
— А який настрій у наших
військових?
— Чудовий. Співають гімн
України.
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До уваги читачів
„Аудиторії”!
З березня свіжий номер газети можна придбати в
кіосках Видавництва Львівської політехніки. Шукайте в книгарнях у головному, першому, другому,
четвертому, п’ятому, восьмому, одинадцятому
корпусах та у студентській бібліотеці (вул. Митрополита Андрея, 3).
Твоя „Аудиторія“

увага: конкурс продовжено!

Мій Шевченко
200-літтю Кобзаря
присвячується

Через бурхливі події в країні, що вносить певні корективи у наше життя, на прохання читачів „Аудиторії“
редакція тижневика продовжує творчий конкурс „Мій
Шевченко“ до кінця березня.
Нагадуємо, що на конкурс приймаємо прозові і поетичні твори, малюнки і плакати на Шевченківську тематику.
Важливо, щоб автори — люди третього тисячоліття — силою художнього слова і пензля чи олівця передали своє
власне сприйняття Кобзаря, його творів і громадянської
позиції, зуміли показати, як український пророк вплинув
на формування їхньої особистості, а, може, і всієї нації.
Автори п’ятьох творів-переможців будуть нагороджені поїздкою Шевченківськими місцями, п’ять
інших — грошовими преміями, а всі учасники отримають пам’ятні призи або квитки в театри.
Письмові твори приймаємо в електронному вигляді,
вони не повинні перевищувати 5000 знаків. Малюнки
і плакати розміром А3 подавати на ватмані. Обов’язково
слід зробити помітку „на конкурс“, вказати своє ім’я, прізвище, інститут і групу, контактний телефон.
Адреса редакції: Львів-13, вул. С. Бандери, 12, к. 229,
тел. 258-26-08, e-mail: info@polynet.lviv.ua

увага: конкурс!

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. 9 [2849]
20 — 26 березня 2014

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
залікову книжку № 10008, видану Національним лісотехнічним університетом України на ім’я Луковського Богдана Івановича;
диплом ИВ-І № 018957, виданий Львівським політехнічним інститутом
на ім’я Наумчика Олександра Григоровича;
диплом ЛЗВЕ № 007670, виданий Державним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кізіна Герасима Васильовича;
диплом ТВ № 929260, виданий Львівським політехнічним інститутом
на ім’я Рогана Романа Васильовича;
студентський квиток № 09952675, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Логанович Мар’яни Миколаївни;
студентський квиток № 08585627, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кравчук Орисі Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бухарі Сафае;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шемчук Аліни Андріївни;
залікову книжку № 1009230, видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Петріва Петра Петровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Красуна Ярослава Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гавдя Ростислава Орестовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Колпак Олесі Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рождественської Каріни Сергіївни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Попіва Петра Петровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Млинка Олега Андрійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Янковича Назара Юрійовича;
залікову книжку № 1305422, видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Войтович Ірини Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дикої Наталії Євгенівни;
студентський квиток № 08968739, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кручиніної Катерини Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Безнісько Анни Леонідівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мельник Ольги Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Остапчука Владислава Євгеновича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Каблака Станіслава Тарасовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Штангрета Юрія Ігоровича;
залікову книжку № 1116440, видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Василиці Юлії Миронівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кременчук Юлії Русланівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зінченка Антона Дмитровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ал-Жолані Нізара Тофіка.

Колективи Інституту енергетики та систем
керування і кафедри охорони праці Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумують з приводу передчасної
смерті доктора технічних наук професора
Вікторії Арсенівни Батлук
та висловлюють сердечне співчуття рідним
та близьким.

ч. 9 [2849]
20 — 26 березня 2014
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для львів’ян і гостей міста

МНОГАЯ ЛІТА!

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

Колектив кафедри теоретичної
радіотехніки та радіовимірювань ІТРЕ Львівської політехніки сердечно вітає з 80-річчям
від дня народження провідного
спеціаліста кафедри

Віктора Олександровича
МОСКАЛЕНКА
У день славного ювілею бажаємо Вам, дорогий
Вікторе Олександровичу, міцного здоров’я, довгих років життя і плідної праці на благо Львівської політехніки.
З пошаною і завжди з Вами — колектив
кафедри ТРР.

20 березня — „Vivat оперета“ (концертна програма). 18.00.
21 березня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
22 березня — „Страшний двір“ (опера). 18.00.
23 березня — „Білосніжка та семеро гномів“
(балет, прем’єра). 12.00, „Паяци“ (опера). 18.00.
25 березня — „Наталка Полтавка“ (опера). 12.00.
26 березня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00, „Уклін Тобі,
Тарасе“ (концертна програма). 18.00.

Національний академічний драматичний
театр ім. М. Заньковецької
21 березня — „Державна зрада“. 11.00, „Блазні мимоволі“. 18.00.
22 березня — „Останній гречкосій“. 18.00.
23 березня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
25 березня — „Шаріка“. 18.00.
26 березня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.

Камерна сцена

разом із BEST

Інженерні змагання —
нові можливості
для студентів

24 – 28 березня у Львові міжнародна студентська
організація BEST за підтримки Колегії та профкому
студентів і аспірантів Львівської політехніки вшосте проведе Європейські інженерні змагання EBEC.
Цей проект щороку об’єднує талановитих студентів, дає змогу втілювати креативні інженерні ідеї
та назавжди залишає безцінний досвід і незабутні
спогади.
У рамках Інженерних змагань студентам технічних університетів надають можливість розвинути
свої вміння та реалізувати ідеї завдяки співпраці
з компаніями і спілкуванню з європейською студентською спільнотою.
Змагання проходитимуть у двох категоріях:
Team Design (командне проектування) та Case Study
(ситуаційна задача).
Докладнішу інформацію можна знайти на сайті:
http://www. best-lviv. org. ua/uk/.

20 березня — „Завчасна паморозь“. 17.00.
22, 23 березня — „Катерина“. 18.00.
25 березня — „Або-Або“. 17.00.
26 березня — „Катерина“. 16.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
20, 23 березня — „Загублений хвіст, або як Вінні-Пух
допоміг Іа-Іа“. 12.00.
22 березня — „Євангеліє від Юди“. 18.00
23 березня — „Лісова пісня“. 18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
21, 22 березня — „Лісова пісня“. 19.00.
23 березня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Перший український театр для дітей
та юнацтва
21 березня — „О восьмій вечора на Ковчезі“. 11.00,
„Лялька Реґґеді Енн“. 15.00.
22 березня — „Чарівне кресало“. 14.00.
23 березня — „Пеппі Довгапанчоха“. 12.00, 15.00.
25, 26 березня — „Олівер Твіст“. 15.00.

Будинок орґанної та камерної музики
22 березня — Вечір духовної музики. У програмі — твори
західноєвропейських класиків та українських
композиторів. 17.00.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
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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