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Що Ви робили б, якби фронт  
наблизився до Львова?

Війна і весна прийшли до нас 
разом: 1-го березня російський 
президент Володимир Путін 
отримав згоду Ради Федерації 
на введення військ РФ до Криму. 
Найстрашніше нам, львів’янам, 
було в перші дні, коли всі уявляли 
найгірші сценарії і ми не зна-
ли, як маємо поводитися під час 
ВІЙНИ. . . А потім звикли до цього 
слова і вернулися до буденного 
ритму життя, про всяк випадок 
поскладавши у водонепроник-
ні пакети особисті документи. 
Хіба що висока щоденна доза 
негативних новин змушує за-
питувати себе: де і в якому стані 
наші бомбосховища? Чи потрібен 
протигаз? Які способи евакуації 
з аудиторій та навчальних кор-
пусів? Відповіді на ці запитання 
для політехніків має начальник 
штабу цивільної оборони універ-
ситету Володимир Ляхов:

— У Політехніці найпростіші 
укриття — це напівпідвальні 
приміщення, які є практично 
під усіма корпусами. Деякі 
з них використовуються як ла-
бораторії або інші приміщення, 
але невдовзі їх передбачено 
переобладнати для перебу-
вання там великої кількості 
людей. Під головним корпусом 
є захищений пункт управління, 
обладнаний засобами зв’язку, 
з допомогою яких очільники 
вишу можуть здійснювати 
керівництво. На складі ци-
вільного захисту зберігаються 
протигази та інші засоби інди-
відуального захисту, прилади 
радіаційного контролю. Усе об-
ладнання радянського зразка. 
Є один новий дозиметричний 
прилад, який ми купили кілька 
років тому. В університеті 
працює система зв’язку та 
оповіщення, регулярно пере-
віряють сирени, які входять до 
системи цивільного захисту 
міста. Почувши їхній звук, люди 
повинні ввімкнути радіо чи 
місцевий канал телебачення 
і прослухати повідомлення 
служби цивільного захисту, яке 
починається словами „Увага 
всім!“. Потім відразу чітко по-
відомляють, що сталося і що 
робити.

Наталя Ковальчик, студентка другого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Вбивати я б не наважилася“
Першого березня, коли нам оголосили війну, я подумала 
що це не серйозно, адже дії Путіна у Криму розв’яжуть 
руки тим, хто хотів би в Росії відібрати японські острови 
або Калінінградську область, яка була колись німецьким 
Кьонінгсбергом. Тепер мене обурює, чому тільки росіяни 
рішучі у своїх вимогах, чому всі інші політичні гравці мовчать?! Росіяни 
можуть дозволити собі відсилати з Криму українців, які не хочуть брати 
російські паспорти, а ми не можемо вислати з України тих росіян, які не 
тільки мають російські паспорти, а й провокують, порушують закони Укра-
їни. На війні бачу себе солдатом інформаційного фронту або медсестрою. 
Реально вбивати людей я б не наважилася.

Вадим Симончук, студент другого курсу Інституту хімії та 
хімічних технологій:

„Львову військові дії не загрожують“
Найближчим часом Львову, я переконаний, ніякі військові 
дії не загрожують. Але цивільним особам треба знати, де 
бомбосховища. Не знаю, куди ховатися у Львові. В себе 
вдома, у Рівненській області, нам показали всі примі-
щення для укриття в надзвичайних ситуаціях. У школі 

нам проводили тренування. Думаю, при авіабомбуванні для тимчасового 
укриття годяться будь-які підвали. Використання ядерної зброї на нашій 
території не допускаю навіть у думках.

Богдан Кулик, студент четвертого курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„Я готовий воювати“
Ми з хлопцями в гуртожитку постійно стежимо за нови-
нами по телевізору і в інтернеті. Сподіваюся, що далі, ніж 
Крим, Путін не піде. Я навчаюся на військовій кафедрі, та 
за потреби готовий стати до лав Збройних сил України. 
Мій батько служив у війську, участі у воєнних діях не брав, 

але він підтримує мою позицію. Львів, на мою думку, не може зазнати ро-
сійської військової інтервенції. Якщо ж принципово говорити про укриття, 
то зі школи пам’ятаю: про надзвичайні ситуації населення повідомляють 
звуком сирен, а відтак по радіо та телебаченні.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

Олена Філь, студентка першого курсу ОКР спеціаліста 
Інституту архітектури:

„Буду стріляти“
Відповідь на запитання, чи буде і де буде воювати Росія, 
треба шукати в психіатрів, які, може, могли б оцінити, 
з якого боку божеволіють у Кремлі. Вірогідніше, що вій-
ськові дії планувалися в Києві, але не у Львові. Я б не стала 
ховатися під час війни. Думаю, взяла б зброю до рук або 
стала би зв’язковою, якщо зв’язкові ще потрібні в ХХІ столітті. Ховатися від 
вибухів бомб можна в окопах, підвалах… Чула, що з трьохсот бомбосховищ, 
які були на території Львова, придатні для використання — близько 80-ти.
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Закінчення на 5 с. m

Звернення
до студентів та викладачів Львівської політехніки

Шановні львівські політехніки!
Україна переживає нині буремні, надзвичайно дра-

матичні дні. Грубо знехтувавши нормами міжнародно-
го права, укладених договорів та домовленостей, Росія 
здійснила анексію суверенної території нашої держави.

На територію Криму ввели російські війська, які чи-
нять беззаконня і безлад, моральне та фізичне насиль-
ство щодо наших військовиків і населення. Фактично ми 
стоїмо на порозі збройного протистояння, котре може 
перерости у широкомасштабну війну, наслідки якої важ-
ко передбачити.

Ви, громадяни України, виявляєте у ці дні зразки 
справжнього патріотизму і громадянської зрілості.

Під час Євромайдану ви боролися за своє майбутнє, 
за майбутнє своєї Вітчизни. На вівтар нашої спільної 
перемоги над злочинним корупційним режимом покла-
дені численні жертви. І ми не маємо права зрадити їх.

Віднині ми повинні принципово по-новому жити 
і працювати. Всі ми маємо пройти певне моральне очи-
щення. Не на словах, а на ділі ставати європейцями.

Щоб змінити країну на краще, мало змінити лише 
владу. Необхідно змінити самих себе. Це стосується 
кожного студента і викладача.

Ви, юнаки і дівчата, повинні усвідомити, що вчитеся 
не заради диплома, а для того, щоб здобути міцні знання, 
стати конкурентоспроможними фахівцями, зміцнювати 
економіку, добробут та обороноздатність країни.

Сподіваюся, що у такій ситуації нікому з вас навіть 
на думку не спаде „купувати“ гарні оцінки, пропонувати 
за це хабарі вашим викладачам. Таку негідну практику 
всім нам разом потрібно рішуче викорінювати з нашого 
університетського життя.

В умовах фінансової кризи, котру відчувають і на-
вчальні заклади, особливої гостроти набуває питання 
ощадливості і дбайливого ставлення до того середови-
ща, в якому ми вчимося і живемо, питання збереження 
нашої матеріально-технічної бази.

Оскільки ще не ліквідовано загрози сепаратизму в ін-
ших регіонах України, сподіваюся, що студенти і викла-
дачі Львівської політехніки, використовуючи особисті 
контакти зі своїми друзями на Півдні та Сході країни, 
будуть всіляко сприяти розширенню освітньої, наукової 
та просвітницької співпраці з ними. І тим самим — зміц-
нювати єдність та соборність України.

Жити по-новому означає бути чесним та відпові-
дальним за все, що твориться у нашій країні. І насампе-
ред — за світле майбутнє рідної Вітчизни в європейській 
спільноті вільних суверенних демократичних держав! 
Бути гідними пам’яті героїв Небесної Сотні!

Юрій БОБАЛО, 
ректор Національного університету  

„Львівська політехніка“,  
голова Ради ректорів Львівщини, професор

конференція

Проблеми держави та університету 
тісно переплелися
21 березня у Львівській політехніці відбулася конференція трудо-

вого колективу. Її делегати обговорили та прийняли ухвалу щодо 
нагальних питань.

Політична ситуація,  
Крим і … табір Політехніки
Події в Україні останнім часом роз-
виваються дуже стрімко. Революція 
на Майдані, обрання тимчасового 
уряду, анексія Криму і Севастополя 
до Росії, стартування президент-
ських виборів, підписання політич-
ної частини угоди з ЄС…

Ці питання коротко окреслила 
директор ІГСН Ярина Турчин. Вона 
зазначила:

— Попри те, що Україну чекають 
важливі перетворення (зміна Кон-
ституції, реформа виборчої систе-
ми, надання ЄС пакету фінансової 
допомоги для відновлення і рефор-
мування української економіки), ба-
гато суспільних викликів пов’язані 

з входженням Криму і Севастополя 
до Росії та спробами націоналізації 
майна, серед якого — навчально-
оздоровчий табір „Політехнік-1“.

Директор табору Михайло Брод-
ський щодо дальшої долі цього об’єкта 
бачить два шляхи розв’язання — 
звернутися до Міністерства освіти 
і науки з проханням компенсації май-
на або ж поборотися за базу. Дирек-
тор ІНПП Володимир Ортинський 
вважає, що неетично в сьогоднішній 
ситуації вимагати від МОН компен-
сації, натомість доречно обстоювати 
ці інтереси в міжнародних судах. Го-
лова Колегії та профкому студентів 
і аспірантів Богдан Поліщук підтри-
мав другу пропозицію й оголосив, 
що студенти готові захищати май-
но Політехніки. Натомість доцент 

ІТРЕ Андрій Кузик вважає це рішен-
ня популістським з огляду на те, що 
Україна на сьогодні втратила Крим. 
З цього питання між делегатами кон-
ференції виникла суперечка…

Зрештою, в Ухвалі делегати Кон-
ференції підтримали позицію Укра-
їнської держави щодо її територі-
альної цілісності, засудили окупа-
ційні дії Росії та вирішили надіслати 
листи до МОН із проханням врахува-
ти можливу втрату та необхідність 
матеріальної компенсації держав-
ного майна на території Криму, яке 
є в користуванні Політехніки.

Звинувачення у ЗМІ
Не менш емоційним було обгово-
рення звинувачення від голови 
Конфедерації вільних профспілок 
М. Волинця, яке 18 березня поширив 
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спільні проекти

Освітньо-бізнесові мости
Керівництво кафедри адміні-

стративного та фінансового 
менеджменту Інституту після-
дипломної освіти Львівської 
політехніки, у рамках проекту 
„Освітньо-бізнесові мости“, 
13 березня організувало для 
магістрів спеціальностей „адмі-
ністративний менеджмент“ та 
„управління фінансово-еконо-
мічною безпекою“ екскурсію 
в компанію „ФаворБуд“.

Компанія „ФаворБуд“, котра допо-
магає нам у практичній підготовці 
майбутніх фахівців — досвідчений 
виробник та постачальник віконно-
фасадних конструкцій. Її фахівці ви-
конують увесь комплекс робіт із об-
лицювання фасадів житлових, адміні-
стративних та промислових будівель: 
від розробки проектно-кошторисної 
документації до монтажу. Магістрам 
було цікаво довідатися, що компанія 
„ФаворБуд“ пропонує споживачам 

сертифіковану продукцію, котра від-
повідає вимогам НБУ, для захисту 
клієнтів, персоналу і банківського 
майна: від вогнепальної зброї — до 
втрат матеріальних цінностей.

На базі компанії „ФаворБуд“ 
наші студенти працюють над проек-
том „Розробка та впровадження сис-
теми логістики та документо обігу 
склад-постачання-облік на підпри-
ємстві будівельної галузі“, тож екс-
курсію для них розпочала директор 
компанії Людмила Скоріантова. Їй, 
як керівникові солідної компанії, 
було цікаво довідатися, як магістри 
працюють над проектом, які ма-
ють напрацювання, чи виявили вже 
„вузькі місця“ у роботі компанії, що 
конкретно пропонують для оптимі-
зації процесів логістики.

В ході професійно організованої, 
цікавої та інформативної екскурсії 
студентів ознайомили з усіма ви-
робничими ланками й етапами: при-
йманням сировини та комплектую-

чих на склад, виробничою ділянкою 
початкової обробки, процесом тес-
тування основних деталей, складом 
готової продукції. Вони дізналися, 
як здійснюється транспортна й ви-
робнича логістики, як на виробни-
цтві ріжуть алюмінієві фасадні кон-
струкції і як із них формують деталі 
потрібної форми готової продукції, 
дбаючи при цьому про якість усіх ви-
робничих процесів.

Ця екскурсія була дуже актуаль-
на, і те, що вони побачили роботу 
компанії зісередини, допоможе їм 
глибше зрозуміти всі процеси ді-
яльності компанії, відтак — ефек-
тивніше вирішувати ті питання, які 
виникли на різних етапах розробки 
проекту. Окрім цього, у студентів 
виникли нові ідеї, які вони пропону-
ватимуть компанії до впровадження.

Роман ВАСЬКІВ, асистент  
кафедри адміністративного  

і фінансового менеджменту ІПДО

випадок

Рука правосуддя не витримала
У суботу, 15 березня, опівдні зі скульптури алегорії правосуддя, 

розташованої на аттику XIX корпусу Львівської політехніки, 
відлетіла тридцятикілограмова рука, від удару якої потерпіла автівка, 
що стояла поблизу. На щастя, людських жертв не було.

На думку доцента кафедри рестав-
рації та реконструкції архітектур-
них комплексів Інституту архітек-
тури Олега Рибчинського, це стало-
ся через те, що впродовж багатьох 
років скульптурами і декораціями 
на львівських кам’яницях ніхто не 
займається. Зазвичай їх робили 
з вапняку, романського цементу чи 
гіпсу. З часом камінь зазнав дуже 
серйозної деструкції, що й спричи-
нило його часткове відділення від 
основної частини скульптури.

— Такого типу скульптури треба 
постійно доглядати, — вважає Олег 
Валерійович. — З кінця XVIII століт-
тя до початку ХХ століття їх різьби-
ли з вапняку, і не із цільного шматка, 
а з фрагментів. Вода, яка потрапляє 
у гнізда поміж кам’яними деталями, 
з часом руйнує ці скульптури. У на-
шому випадку найнебезпечнішим 
елементом була рука, що відвалилася 
через кородування анкеру, дуже слаб-

кого стану каменю і від сильних пори-
вів вітру. Нині ця рука безповоротно 
втратила кисть, фрагмент руки по лі-
коть, проломилася й та частина руки, 
що є посередині скульптури. Загалом, 
камінь, що є на аттику, в дуже погано-
му стані і якщо не виконати консер-
ваційні роботи, то це лише питання 
часу, коли обвалиться все решта.

— Реставрувати руку будете своїми 
силами чи сподіваєтеся на чиюсь до-
помогу?
— Є різні варіанти, але наші спеціа-
лісти з реставрації каменю і студенти 
третього-шостого курсів можуть її 
реставрувати своїми силами. Найбіль-
ша проблема у фінансуванні матеріа-
лів реставрації, бо вони дуже дорогі. 
Загалом цю руку вже не можна ставити 
на місце. Треба робити копію з полег-
шеного синтетичного матеріалу, який 
не боїться вологи і зміни температу-
ри. Крім цього, він втричі дешевший 

і легший від натурального каменю. Ці 
технології в нас апробовані.

— Скільки  грошей потрібно на рес-
таврацію?
— Йдеться про дуже велику суму, 
адже реставрувати треба всю скульп-
турну композицію на аттику, бо 
окрім неї, під загрозою є й наріжні 
елементи, які теж у поганому стані. 
Найперше маємо поставити ришту-
вання, обгорнути скульптуру спеці-
альною капроновою сіткою, яка не 
дозволяла б каменю падати вниз, від-
так зробити обміри скульптури, роз-
робити проект реставрації, скласти 
кошторис. Знизу оцінювати цю ро-
боту дуже складно. Думаю, що одній 
Політехніці зробити таку дороговар-
тісну роботу буде не під силу.

— Якби вдалося вирішити проблему 
з фінансами, то коли ми могли б по-
бачити відреставровану скульптуру?
— Якщо підготовчі процеси буде 
виконано ще цього року, то у трав-
ні наступного можна буде починати 
роботи і завершити їх у жовтні.

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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в інтернет-ресурсах народний депу-
тат ВО „Батьківщина“ О. Бригинець, 
на адресу керівництва Львівської по-
літехніки, що начебто воно причетне 
до привласнення 50 млн. грн., при-
значених для зарплат та стипендій. 
Щодо цієї проблеми висловилась ди-
ректор МІОК Ірина Ключковська:

— Позаяк депутат Бригинець 
жодного разу не був у Львівській по-
літехніці і не має ніякого стосунку до 
питань вищої школи, то чи хотів він 
ініціювати розслідування звинува-
чень, викладених у листі Волинця? 
Він стверджує, що з цього приводу 
звернувся до Генпрокуратури. Але 
чому ж тоді розголошує таємницю 
слідства? Всі звинувачення — голо-
слівні, викладені в традиціях НКВД 
і завдають удару не лише керівництву, 
а й усьому колективу у переддень ви-
борів ректора і тоді, коли абітурієнти 
визначаються з вибором вишу.

Про те, як діяти далі з цією інфор-
мацією, виникло дві позиції. Перша — 
не реагувати ніяк і таким чином не до-
лучатися до поширення неправдивих 
звинувачень, натомість чекати резуль-
татів розслідування Генпрокуратури. 
Друга — навпаки, реагувати, адже тінь 
впала на гідність усього університе-
ту. Позаяк другу позицію підтримала 
більшість учасників конференції, то 
в ухвалі щодо цього питання зазначе-
но, що інформація, яку надав Народ-
ний депутат О. Бригинець, спрямована 
на дестабілізацію роботи багатотисяч-
ного колективу Політехніки, загрожує 
демократичним засадам виборів керів-
них органів Університету та нищить 
репутацію вишу перед вступною кам-
панією. Конференція вважає інформа-
цію наклепницькою та вимагає пояс-

нень депутата Бригинця щодо мотивів 
її публікування. Також створено ре-
дакційну комісію для підготовки від-
критого листа до народного депутата 
О. Бригинця, Голови Верховної Ради 
України, голови фракції „Батьківщи-
на“ у Верховній Раді, Міністерства 
освіти і науки України, правоохорон-
них органів. Конференція ухвалила 
ініціювати зустріч міністра освіти 
і науки з делегованими представника-
ми Львівської політехніки.

Банківські проблеми
Через те, що в банку „Форум“ ввели 
тимчасову адміністрацію, працівни-
ків та студентів, яких обслуговува-
ла ця установа, довелося терміново 
переводити до іншого банку. Ректор 
Юрій Бобало запевнив, що на сьогод-
ні бухгалтерія здійснила всі необхід-
ні перерахунки до „Златобанку“. На 
майбутнє ректор пропонує, щоб По-
літехніку обслуговували три — п’ять 
банків, адже якщо виникнуть подібні 
проблеми, то легше впоратися з мен-
шою кількістю документації.

Допомога армії
На конференцію завітала депутат 
Львівської міськради Віра Лясковська, 
до якої звернулися прикордонники За-
хідного регіону. 450 із них, які нещо-
давно передислоковані до східних кор-
донів, потребують багатьох засобів, 
зокрема, бронежилетів. Позаяк нещо-
давно працівники Політехніки зібрали 
для потреб армії 282 тисячі гривень, то 
на Конференції було вирішено за ці 
гроші закупити 60 бронежилетів (саме 
на стільки вистачить зібраних коштів).

Підготувала Ірина МАРТИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

конференція

Проблеми держави та 
університету тісно переплелися

коротко
Міністерство освіти і науки про-

понує українським універси-
тетам принцип „перехресного 
вступу“. Про це йдеться в листі 
МОН. „Виші, які висловили це 
бажання, мають внести відпо-
відні зміни до додатка № 4 Пра-
вил прийому у 2014 році“. „Пере-
хресний вступ“ передбачає, що 
випускник після закінчення 
бакалаврату за одним напрямом 
може вчитися на магістратурі 
за зовсім іншим (за винятком 
правознавства та медичних спе-
ціальностей).

Міський голова Львова Андрій 
Садовий ініціюватиме звернен-
ня до Міноборони та Міносвіти 
щодо відновлення військових 
кафедр у всіх вишах України 
з нового навчального року. 
Про це повідомляє прес-служба 
міської ради. „Безперечно, 
треба відновлювати військові 
кафедри у вищих навчальних за-
кладах, але у новій формі. Крім 
нас з вами, ніхто нашу державу 
захищати не буде. Вся світова 
спільнота є з нами, але мораль-
но“, — сказав мер.

МОН спростило процедуру 
переведення студентів вишів 
АР Крим та Севастополя на 
навчання до закладів, роз-
ташованих в інших регіонах 
України. Про це йдеться у по-
відомленні відомства. Зокрема, 
у разі відсутності вільних місць, 
що фінансуються за рахунок 
коштів держбюджету, на відпо-
відних напрямах можна ви-
користовувати вакантні „бю-
джетні“ місця з інших напрямів 
відповідних курсів навчання. 
„Платників“ слід переводити на 
договірній основі зі збережен-
ням умов оплати, передбачених 
попередньою угодою.

Ірину Зайцеву звільнено з по-
сади директора Українського 
центру оцінювання якості 
освіти. Відповідне розпо-
рядження прем’єр Арсеній 
Яценюк підписав 23 березня. 
Як зазначається у документі, 
Зайцеву звільнено за однора-
зове грубе порушення трудо-
вих обов’язків (п. 1 частини 
І ст. 41 Кодексу законів про 
працю України).

За матеріалами інформагенцій
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За пророцтвами — не до ворожок,  
а до ІТ-шників
Анекдоти про „завислих“ біля монітора програмістів уже не на часі. Бодай 

тому, що з появою планшетів та смартфонів, щоб програмувати, сидіти за 
столом перед традиційним монітором нема великої потреби. А ще тому, що 
майбутнє людства, яке великою мірою буде технологічним, в їхніх руках. Ціл-
ком серйозно про себе, ІТ-галузь та наше спільне завтра розповідає випускник 
ЛНУ імені Івана Франка, розробник компанії Nravo Віталій Засадний.

Розробник без рамок
Шукати себе в професії ІТ-шника 
хлопець почав із третього курсу під 
час навчання на факультеті приклад-
ної математики Франкового вишу. 
Спершу розробив Android-версію для 
сайту культурно-туристичних новин 
VisitLviv.net (тепер — AfishaLviv.net), 
яка дозволяла переглядати його на 
мобільних пристроях, і того ж року 
увійшов до топ-десятки перемож-
ців конкурсу НТС Android Developer 
Contest 2.0. Невдовзі за перспектив-
ного студента змагалися львівські 
підрозділи двох аутсорсингових ком-
паній (EPAM Systems та GlobalLogic). 
Вибравши EPAM, хлопець скоро від-
чув себе в жорстких рамках рутини, 
які диктував замовник. Більше мож-
ливостей запропонувала компанія 
Nravo, яку, за версією Forbes, нази-
вають найбільшим в Україні розроб-
ником ігор для мобільних пристроїв.

— В аутсорсингових компані-
ях замовник встановлює жорсткі 
рамки, а, створюючи власний про-
дукт — ігри для мобільних та смарт-
фонів, Nravo дає мені простір для 
ініціативи, саморозвитку, фанта-
зії. У вільний від основної роботи 
час міркую, що можна написати під 
Google Glass, — каже Віталій.

Спілкуватися, щоб 
розвиватися
У квітні 2012 року він разом із дру-
зями заснував Google Developers 
Group Lviv. Ця група, яка входить 
до мережі подібних по всьому сві-
ту, об’єднала активних львівських 
ІТ-шників та стала платформою для 
їхнього спілкування, обміну досві-
дом та ідеями. Того ж таки 2012 року 
львівську GD-групу визнали найак-
тивнішою в Україні.

— Ми не сподівалися, що вже на 
першу нашу зустріч прийде 75 осіб. 
Багато збираються і сьогодні. Об-

меженням кількості присутніх стає 
хіба що приміщення: участь в ІТ-
івентах, хакатонах та інших поді-
ях — безкоштовна, учасників на 
спонсорських засадах пригощають 
ІТ-компанії. Адже почуті ідеї ми по-
тім приносимо в їхні середовища. 
Через напружену суспільно-полі-
тичну ситуацію нам довелося пере-
нести три останні заходи, але, спо-
діваюся, незабаром вони відбудуть-
ся. Також наша група бере участь 
у промокампанії дитячих конкурсів, 
які періодично оголошує Google, — 
розповідає хлопець.

Майбутнє поруч?
Багато з тих, хто береться перед-
бачати майбутнє людства, пере-
конані: воно пов’язане зі стрімким 
розвитком комп’ютерних техноло-
гій. Зокрема, американський вина-
хідник і футуролог Рей Курцвейл 
відомий світові тим, що прогнозує 
появу штучного інтелекту та за-
собів радикального продовження 
життя людей через максимум 25 ро-
ків. Тóму, хто попереджав про ви-
найдення окулярів, які дозволять 
бачити 3D-зображення, блютуза та 
смартфона, з’єднаного з інтерне-
том, хочеться вірити й надалі. Влас-
не, про описану Курцвейлом точку 
технологічної сингулярності, — 
умовний рубіж, за яким, завдяки 
стрибку в розвитку ІТ- та біотехно-
логій, всі люди житимуть у достатку 
і вічно, — вперше я почула півроку 
тому саме від Віталія.

— Майбутнє поруч. Знаю 
львів’ян, які вже сьогодні втіли-
ли ідею „розумного будинку“, що 
сам регулює температуру, воло-
гість тощо. Але суть не лише в сті-
нах. Концепція „Інтернет речей“ 
передбачає, що так само будь-які 
речі, важливі для людини, можуть 
збирати інформацію, передавати 
її в інтернет, аналізувати та діяти 

відповідно до ситуації. Наприклад, 
футболка із вбудованими сенсо-
рами може вимірювати наш пульс, 
тиск, температуру тіла… Проана-
лізувавши зібрані фізіологічні дані, 
комп’ютер може надсилати на теле-
фон рекомендації більше рухатися, 
не їсти калорійного, бо на сьогодні 
калорій досить, чи звернутися до 
лікаря. Такі речі в прототипі вже 
існують, просто ще не дійшли до 
масового ринку, — вважає ІТ-шник.

На думку хлопця, Рей Курцвейл 
пророкує тільки прогресивний роз-
виток технологій, не враховуючи 
впливів на ІТ-галузь непередбачу-
ваних політичних криз, екологічних 
катаклізмів чи військових конфліктів.

— Потенційно в Україні ІТ-сфера 
може розвиватися шаленими тем-
пами, бо в нас є дуже розумні люди 
та добрі університети, які можуть 
служити базою для різних експери-
ментів. Але є також корумпована 
держава з незрозумілими податка-
ми, недопрацьованими законами… 
Від США Україна відстає в розвитку 
технологій на кілька років. З погля-
ду століття — це мало. Теоретично 
львівський ІТ-кластер міг би стати 
основою української „Силіконової 
долини“, і я знаю, що такі плани були 
в мера Андрія Садового. Але під це 
потрібні шалені інвестиції, які нам 
наразі „не світять“. Якщо говорити 
про аутсорсинг, то за співвідношен-
ням ціна — якість розробки Украї-
на — серед перших у світі. Проблема 
в тому, що туди ніхто не скеровує пе-
редових ідей, які вимагають великих 
інвестицій, бо навіть суперідея має 
в собі ризики. В аутсорсингу не ри-
зикують. Мені здається, що майбут-
нє українського ІТ — за невеликими 
продуктовими компаніями, ентузіас-
тами своєї справи, які готові на все, 
заради втілення в життя своєї ідеї, — 
міркує Віталій.

Анна ГЕРИЧ
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актуально

Україна в центрі світу
Агресивна поведінка Росії 

поділила довколишній 
світ на чорне й біле. У думках 
і поглядах немає напівтонів. 
Щоправда, іноді дехто нази-
ває чорне білим і навпаки. Світ 
дедалі чіткіше розуміє: мета 
Путіна — не анексія Криму 
і навіть не Україна, а переділ 
політичної мапи світу.

Одним із доказів цього є лист за-
ступника голови Держдуми РФ Во-
лодимира Жириновського до вла-
ди Польщі, Угорщини та Румунії 
з пропозицією переглянути кордони 
з Україною. Якщо хтось вважає цьо-
го політика клоуном, то відомо, що 
саме скоморох завжди міг говорити 
найбільше правди. МЗС Польщі обу-
рене і надзвичайно здивоване таким 
зверненням, відповідає ввічливо.

Не підтримують російської агре-
сії ні в Європі, ні в Америці. Першою 
санкції застосувала Канада. За остан-
ній тиждень європейські держави 
(зокрема, Великобританія як га-
рант територіальної цілісності 
України) та США ввели додаткові 
санкції проти окремих персон Росії 
й представників попередньої вла-
ди України. Надалі, попереджають 
США, будуть введені санкції проти 
цілих галузей промисловості РФ.

Наразі погрози не дуже спа м’я-
то вують російську владу. Вже на-
ступного дня після „референдуму“ 
РФ визнала незалежність АРК від 
України та приєднала її до росій-
ської території (хоч у бюлетені для 
голосування такого варіанту не 
було).

За цей тиждень банки півострова 
та магазини почали використовува-
ти рублі. Водночас платіжні системи 
Visa і MasterCard припинили обслу-
говувати деякі російські банки.

Київ анексії Криму не визнає. 
Відтак постачає на свою, хоч і оку-
повану територію електроенергію, 
воду. Так само на півострові до кінця 
тижня залишалися всі військові час-
тини. Вже в понеділок в. о. Прези-
дента Олександр Турчинов розпоря-
дився вивести війська з Криму. „Рада 
Національної безпеки і оборони 
ухвалила рішення щодо доручення 
Міністерству оборони провести пе-
редислокацію військових частин, які 

розміщені в Автономній Республіці 
Крим, — заявив він. — Кабінет Мі-
ністрів отримав доручення забезпе-
чити розміщення сімей військових, 
а також усіх, хто сьогодні змушений 
залишати домівки під тиском і агре-
сією окупаційних військ російської 
армії“.

Прикладів тиску й агресії чи-
мало. Зокрема, „зелені чоловічки“ 
оточують дитячий садок і школу, 
де навчаються діти українських 
військовослужбовців, щоб змусити 
їхніх батьків скласти зброю і вийти 
з частини. Коли керівництво Мор-
ської академії ім. П. С. Нахімова 
в Севастополі вирішує змінити си-
ньо-жовтий прапор на російський 
триколор, а українські курсанти 
співають Гімн України, їх глушать 
оркестром.

Героями стають як окремі люди 
(упізнаваний полковник Юлій Мам-
чур, котрий у перші дні окупації по-
вів підлеглих під українським пра-
пором до своєї частини на робочі 
місця, попри озброєних окупантів, 
зник і не виходить на зв’язок), так 
і цілі частини (дезінформовані ро-
сійською пропагандою, мовляв, 
українських військових у Криму 
українська влада вважає зрадни-
ками, вони продовжують тримати 
оборону і залишаються вірними 
присязі), а ліцеїсти Військово-мор-
ського ліцею у Севастополі відмови-
лися присягати окупантам і опусти-
ти український прапор.

Складно сім’ям військових. Їм 
погрожують виселенням із помеш-
кань та втратою майна. Страшно 
українцям, яким і раніше було не-
легко навіть розмовляти україн-
ською. Автомайданівці, які пропа-
ли в Криму минулого тижня, зна-

йшлися: хто з відрізаною частиною 
вуха, хто з простреленими ногами, 
їх тримали в полоні, катували й за-
лякували…

Чи не у найскладнішій ситуа-
ції — кримські татари, які вже пере-
жили свого часу сталінську депорта-
цію. Вони запевняють, що ніколи не 
визнають свою землю російською. 
Минулого тижня поховали закато-
ваного кримського татарина. Є вже 
чимало біженців із Криму.

Здебільшого їх приймає Західна 
Україна. Загалом українці матери-
кової частини нашої держави під-
тримують не лише кримчан. Наші 
співвітчизники записуються до-
бровольцями у Збройні сили Укра-
їни. Призвані повісткою проходять 
відповідні навчання. Мешканці 
України продовжують матеріаль-
но підтримувати ЗСУ. Працівники 
установ переказують частину своєї 
зарплати, багато хто телефонує на 

короткий номер 565 (дзвінок чи 
повідомлення автоматично зні-
мають 5 грн., які мобільні опе-
ратори переказують Міноборо-

ни). Жителі населених пунктів, де 
дислокуються військові, приносять 
їм одяг, їжу, пальне для техніки.

Відповіді на запитання, що роби-
ти, не має ніхто. Лунає чимало заяв. 
Військові виявляються патріотами 
України, але опиняються заручника-
ми ситуації, коли треба триматись, 
не можна стріляти (прихильники ак-
тивних дій не враховують, що в разі 
пострілів у їх бік російські війська 
розпочнуть уже відверті бойові 
дії). Юлія Тимошенко повертається 
із клініки Шаріте в Німеччині і дає 
кількагодинне інтерв’ю, але біль-
шість її обіцянок не виконані. Пред-
ставники провідних держав у Радбе-
зі ООН „ставлять“ представника РФ 
на місце, але не можуть примусити 
диктатора зупинитися.

Наразі маємо підписану угоду 
про Асоціацію з ЄС (політичну час-
тину, що означає поступове втілен-
ня окремих статей угоди, зокрема 
й економічних). Свої підписи Ар-
сеній Яценюк та європейські лідери 
поставили 21 березня — рівно через 
4 місяці після призупинення Януко-
вичем підготовки до Євроасоціації.

Тетяна ПАСОВИЧ
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з місця подій

„Не піти на Майдан було неможливо“

Ви впізнáєте їх: батько та син із закривавленими облич-
чями після побиття на вулиці Інститутській 18 люто-

го — таке фото облетіло світ. Нині поранення голови, 
синці та рани на тілі (від ґумових куль, ударів кийками та 
ногами) турбують менше, але батько — Микола Юрійович 
Кузнєцов, доктор технічних наук, член-кореспондент 
НАН України, викладач КПІ — ще в гіпсі, бо має злама-
ну лопатку. Син Ігор — кандидат фізико-математичних 
наук, працює в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушко-
ва НАН України — скромно пояснює: „нічого особливого 
не зробив“ — на Майдані просто виконував свою „робо-
ту“, свій „обов’язок“.

— Ігорю, не шкодуєте, що 18 лютого, 
під час наступу „беркутів“ і „тіту-
шок“ були на Майдані?
— Того дня я навіть не думав, що 
таке можливе. Зранку були завору-
шення, але більш-менш спокійно. 
Та навіть якби знав наперед, як скла-
деться, все одно пішов би. Вважаю, 
що це був мій обов’язок — зробити 
все від мене залежне, щоб позбутися 
несправедливої влади. У мого батька 
така ж позиція. Я вдячний людям, 
які тоді сховали нас від „беркутів-
ців“, медикам, які надали допомо-
гу, — вони нас врятували. Вдячний 
киянам, які підтримували Майдан, 
допомагали. Дуже шкода тих, хто 
загинув. Хочеться вірити, що їхня 
смерть недаремна.

— Коли  революційний  Майдан 
з’явився у Вашому житті? І коли Ви 
з’явилися там?
— На Майдані „за Європу“ я май-
же не бував. Майдан у моєму житті 
з’явився після того, як 30 листопада 
побили студентів. Відтоді я відві-
дував його майже щодня, в осно-
вному з батьком — це перетвори-
лося фактично на „роботу“. Я бував 
насамперед у гарячих точках, там, 
де відбувались активні дії, як-от на 
Грушевського. Кидати „коктейлі Мо-
лотова“ — то не зовсім моє, я зай-
мався іншим, по своїх силах: діставав 
бруківку, будував барикади… Тим, 
хто був на сцені, я не вірив, вони ні-
чого конкретного не пропонували. 
Реальні зміни, вважаю, відбулися 
насамперед завдяки „Правому сек-
тору“, це досить дієва сила.

— Які думки, настрої Ви вловлювали 
на Майдані?
— Різні. Поширеною була думка, що 
стояли за Європу, європейські цін-

ності, але насправді найпершим чи 
не для всіх (а для мене насамперед) 
було бажання скинути бандитську 
владу. Особливо після того, як убили 
вірменина Нігояна та інших. Хоча, 
правду кажучи, це було майже не-
можливим, і загалом я не думав, що 
вдасться все настільки змінити… 
Для мене персонально політика тієї 
влади означала те, що за рік я можу 
залишитися без роботи, адже науку 
не фінансують — натомість зміц-
нювали правоохоронні органи, 
фактично перетворюючи Україну 
на міліцейську країну… Не ходити 
на Майдан було неможливо.

— А з новою владою пов’язуєте якісь 
надії?
— Наразі те, що відбувається в кра-
їні, мене не влаштовує. Дивні при-
значення. Жоден із причетних до 
злочинів відразу не був спійманий, 
декому дали втекти… Сумніваюсь 
і в тому, що нинішні урядовці змо-
жуть керувати країною, не бачу осо-
бливих перспектив. І на Майдані 
цих, донедавна опозиційних ліде-
рів, не надто сприймають… Звичай-
но, ситуацію ускладнює і проблема 
Криму. А в східних областях воду 
каламутять російські „туристи“. 
І знову ж таки: якби були піймані 
відповідальні за злочини на Майда-
ні, цього, мабуть, не було б. Тому 
можна тільки вітати затримання се-
паратистів на сході країни.

Але відчуття завершеності, ради-
кальних перемін наразі нема. Відбу-
лася зміна одних імен на інші. А го-
ловне ж — змінити систему. Тому, 
думаю, наша революція не закінчи-
лась, буде продовження.

— А яких людей хотіли б бачити при 
владі?

— Перш за все треба позбутися 
корупції. Управлінці — і на най-
вищому, і на нижчих рівнях — на-
самперед повинні працювати для 
країни, а не намагатися напхати собі 
кишені. Щоб було видно результат, 
зрушення. У нас усе є: і працьовиті 
здібні люди (наприклад, маємо одну 
з найбільших ІТ-індустрій у світі), 
і вигідне географічне розташуван-
ня… Якби була стабільність, про-
зорість, зокрема в бізнесі, країна 
швидко піднялась би.

— Про освіту й науку. Сергій Квіт — 
це, як кажуть, квота Майдану…
— Слід призначати насамперед 
професіоналів: нехай їх не зна-
ють, аби вони робили свою спра-
ву, не думали про свою політичну 
кар’єру, якісь дивіденди, збагачен-
ня. Міністр — із Могилянки, він 
має знати ситуацію зсередини, але 
все покаже час.

— Як, за Вашими спостереженнями, 
події останніх місяців вплинули на сві-
домість громадян?
— Більшість моїх друзів відвідува-
ло Майдан; ми однодумці, які по-
гляди у нас були, такі й залишились. 
А от у масштабах країни зміна по-
мітна, насамперед у жителів схід-
ного регіону (на Майдані я спілку-
вався з багатьма з Дніпропетров-
ської, Донецької, інших областей): 
люди там стали менш аполітичні, 
і якщо раніше мислили російськими 
цінностями, то з Майданом стали 
більш проукраїнські. Це процес 
становлення нашої нації. І вважаю, 
що Янукович і Путін, як ніхто ін-
ший, об’єднали українців.

Спілкувалась  
Ірина ШУТКА
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відгомін теми

Поштово-маркова Шевченкіана
Завідувач лабораторією кафедри психології, педагогіки і соціального управління 

Олександр Баланський завітав до редакції, прочитавши матеріал „Шевченко: візу-
алізація“ у числі 7 „Аудиторії“ від 27 лютого 2014 року. Як багаторічний філателіст він 
пригадав собі, що колись у його колекції була марка з портретом Тараса Шевченка зі 
серії „Допомога голодуючим“, про яку там ішлося. Коли й кому продав чи виміняв її, 
політехнік не пам’ятає, але може похвалитися ще кількома цікавими марками та кон-
вертами з портретом Кобзаря.

— Поштові марки — також атри-
бути державності. Вперше вони 
з’явилися 1840-го у Великобританії, 
а на західноукраїнських землях, які 
входили до Австрійської імперії, — 
з 1850-го року. В 1918 році Мініс-
терство пошти і телеграфу УНР 
розпорядилося накласти герб Укра-
їнської Держави на царські марки, 
але в тому самому часі з’явилися 
й перші власне українські поштові 
знаки, які намалювали художники 
Георгій Нарбут та Антон Середа. 
Вони мали номінали 10, 20, 30, 40 і 
50 шагів. На цих марках був також 
напис „Ходить нарівні з дзвін-
кою монетою“, бо деякий час вони 
слугували водночас українськими 
грішми. У 1920 році за часів Ди-
ректорії у Відні надрукували серію 
з 14 нових українських стандартних 
марок номіналами 
1 – 200 гривень, до 
якої входило 7 пор-
третних поштових 
знаків зі зображен-
нями Хмельницько-
го, Мазепи, Шевчен-
ка, Полуботка (у тюрмі 
в кайданах) та Петлю-
ри. У мене з цієї серії є три марки: 
з Петлюрою, Хмельницьким та 
власне Шевченком. Пам’ятаю, що 
мав у колекції і ту марку зі серії 
„Допомога голодуючим“, про яку 
Ви писали в матеріалі. Якою точно 
вона була мовою і кому продав або 
виміняв її, на жаль, не пригадую, — 
розповідає Олександр Петрович.

До лав філателістів (так назива-
ють колекціонерів марок) він всту-
пив ще в дитинстві. 1958-го року, 
відпочиваючи з мамою у Трускавці, 
Олександр Баланський випросив 
придбати йому кілька марок та аль-
бом для них.

— Відтак час від часу рідні ку-
пували мені деякі марки. Згодом, 
коли вже працював, то шукав собі 
цікаві поштові знаки сам. Багато 
моїх ровесників стали філателіста-

ми, бо це було дуже модно в ті роки. 
На піку свого захоплення марками 
я мав їх 12 чималих альбомів. Най-

більше цікавився серіями 
на тему спорту та ново-
річних свят. Марки на 
шевченківську тема-
тику завжди користу-
валися популярністю, 
але я їх продавав, 
бо, зізнаюся чесно, 
Шевченкіаною не за-

хоплювався. Крім тієї 
марки з часів УНР, зі зображення 
Кобзаря маю лише кілька пошто-
вих знаків із 90-х років, а також 
конверти зі спецпогашенням, — 
розповідає політехнік.

Спецпогашення — це 
спеціальний пам’ятний 
поштовий штамп, який 
наносять переважно на 
ювілейні конверти або 
марки у різних містах 
в наперед визначені дні. 
Зі спецпогашенням вони 
більше ціняться серед фі-
лателістів. Урочисту це-
ремонію спецпогашення марки, 
присвяченої 200-літтю від Дня на-
родження Тараса Шевченка, Львів-
ська дирекція Укрпошти провела 
9 березня цього року під час свят-
кування ювілею поета на львівсько-
му Майдані. Загалом серію з нагоди 

200-літнього ювілею поета Укрпо-
шта видавала до Шевченківських 
днів щороку від 2007-го.

Колись часто, а тепер уже рідше 
Олександр Баланський ходив на ре-
гулярні зустрічі філателістів.

— Старших колекціонерів марок 
знаю всіх, а от молодих уже менше. 
В 90-х роках купувати нові пошто-
ві знаки мені стало надто дорого, 
юнацький запал пригас, то частину 
колекції я продав. Тепер ще купую 
дещо, але рідко, — підсумовує свою 
„маркову“ історію мій співрозмовник.

Загалом до сфери філателіс-
тичної Шевченкіани належать по-
штові марки, конверти й листівки 
з надрукованими на них марками 
(держстандартом), пам’ятні штам-
пи спецпогашення, а також поштові 
штампи міст, названих на честь по-
ета. До неї в різні роки долучили-
ся поштові відомства різних країн 
світу, а також підпільні національ-
ні організації в часи бездержавного 
статусу України. Крім республік ко-
лишнього СРСР, які часто видавали 
поштову атрибутику до ювілею Коб-
заря, 1971 року конверт із маркою, 
на якій був зображений Шевченко, 
випустили в Парагваї. У 1976 році 
Український конгресовий комітет 

Америки надрукував 
блок, у якому на од-
ній марці намальова-
ний Тарас Шевченко 
з Джорджем Вашинг-
тоном. Цьогоріч, до 
200-ліття Кобзаря, 
про випуск пошто-
вих марок із його 
зображенням оголо-

сила Українська Асо-
ціація Нової Зеландії. Цікаво, що 
на них ювіляр зображений у вигляді 
сучасного українського повстанця 
зі шиною на плечі на фоні палаючої 
барикади.

Анна ГЕРИЧ
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лицарі духу

Ангел у людському тілі
Продовжуємо цикл публі-

кацій про незламність 
духу провідників і вірних 
Української церкви (поч. 
у числі 6). Сьогодні мова піде 
про священномученика єпис-
копа Григорія Лакоту, душ-
пастирське служіння якого 
припало на дуже непрості 
часи — Першу і Другу світо-
ві війни, німецьку, польську 
і радянську окупації, важку 
каторгу і мученицьку смерть. 
Незважаючи на жорстокі 
обставини, він з гідністю 
ніс Христове слово тисячам 
вірних, підтримував їхній 
дух навіть у найважчі хвили-
ни життя.

Знак підтримки  
з небес
У важку хвилину життя, коли 
я ніяк не хотіла змиритися із 
втратою Батька, мій брат у чет-
вертому коліні подарував мені 
образок блаженного священно-
мученика Григорія Лакоти з час-
тинкою його нетлінних мощів. 
На зворотньому боці образка 
була цитата зі спогадів італій-
ського священика о. Петро Лео-
ні: „На засланні, серед людської 
мізерії, я стрінув теж і правдивих 
ангелів у людському тілі, які сво-
їм життям представляли на землі 
Херувимів, прославляючих Хрис-
та — Царя слави. Між ними був іс-
повідник віри, владика Григорій 
Лакота, перемиський єпископ-по-
мічник, який від 1948 до половини 
1950 року просвічував нам, знеси-
леним каторжникам, своїм при-
кладом християнських чеснот“.

І мені раптом згадалося, що 
про цю святу людину я чула ко-
лись із Батькових уст. Згадала 
також, що ім’я єпископа Григорія 
Лакоти викарбуване на мармуро-
вій таблиці, вмурованій у стіну 
архикатедрального собору Івана 
Хрестителя в Перемишлі, поруч 
із іменами греко-католицьких 
священиків — владики Йосафата 
Коциловського, отця Володимира 
Веселого, мого дідуся отця-дека-
на Михайла Величка та ще 60-ти 
інших мучеників, які загинули за 

Христову віру. Мені подумалося 
тоді, що це мій незабутній Тато 
просить у святого отця опіки над 
родиною, яку залишив на цьому 
грішному світі.

З благословення 
єпископа Йосафата
З довідкової літератури довідуємо-
ся, що Григорій Лакота народив-
ся 31 січня 1883 р. в селі Голодівка 
(тепер Задністряни Самбірського 
району на Львівщині) і був чет-
вертою дитиною у сім’ї Івана та 
Євфросинії. До народної школи 
ходив у місті Комарному, закінчив 
Академічну гімназію у Львові. Під 
впливом приятеля родини о. Яко-
ва Косоноцького вступив до Ге-
неральної семінарії у Львові та на 
богословський відділ Львівського 
університету.

23 серпня 1908 р. склав диякон-
ське рукоположення, а за тиждень 
отримав єрейські свячення у катед-
рі міста Перемишля з рук преосвя-
щенного владики Костянтина Че-

ховича. Працював особистим 
капеланом єпископа Йосафа-
та Коциловського, катехитом 
в українській гімназії в Пере-
мишлі.

Впродовж 1910 – 1913 рр. 
навчався у Відні в Інституті 
св. Августина, звідки повер-
нувся до Перемишля з науковим 
ступенем доктора богослов’я. 
1 січня 1918 р. владика Йосафат 
іменував о. Григорія ректором 
Духовної семінарії, яку він очо-
лював до 1924 р.

Від 1926 р. — єпископ-по-
мічник Перемиської єпархії, 
яку очолював владика Йоса-
фат Коциловський. До 1939-го 
був препозитом й архипресві-
тером Катедральної капітули, 
єпархіальним консистором та 
генеральним вікарієм в Пе-
ремишлі. Після пакту Моло-
това-Ріббентропа, коли одна 
частина єпархії опинилася під 
німецькою окупацією, а час-
тина увійшла до складу УРСР, 
служив адміністратором про-
катедрального собору в Ярос-
лаві (1939 – 1941 рр.).

Був зразком українського 
священика
Григорій Лакота був зразком 
справжнього українського свяще-
ника, виховника, прикладом свя-
тості, милосердя і сили духу. Ті, 
хто мав щастя знати владику, від-
значали його мудрість, розважли-
вість, сумлінність, жертовність 
і лагідність вдачі. Такі ж риси ха-
рактеру високоосвічений богослов 
намагався прищепити вірним Хрис-
тової церкви. „Ревний душпастир 
з особливим замилуванням до об-
рядів та церковної історії, відда-
ний патріот і сумлінний народний 
працівник“ — так характеризували 
Григорія Лакоту його сучасники.

За понад десятилітнє управ-
ління Перемиською духовною се-
мінарією о. Григорій заклав міцні 
підвалини духовного та інтелекту-
ального розвитку своїх вихованців, 
здобув їхню довіру, повагу й любов. 
Він знав кожного семінариста на ім’я 
та прізвище, його таланти, здібності 
і можливості.
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наш календар
27 березня — Міжнародний день 
театру.
1 квітня — День гумору.

Пам’ятні дати
27.03.1654 — гетьман Богдан Хмель-
ницький підписав Переяславський 
договір із Московщиною.
27.03.1891 — померла Марія Садов-
ська (Тобілевич-Барілотті), укра-
їнська співачка та драматична ак-
торка.
27.03.1968 — загинув Юрій Гагарін, 
перший у світі космонавт.
28.03.1623 — народився Роман Ра-
кушка-Романовський, козацький 
літописець.
28.03.1891 — народився Олекса Слі-
саренко, український письменник.
29.03.1881 — народилася Марійка 
Підгірянка (Домбровська), укра-
їнська поетка, авторка творів для 
дітей.
29.03.1972 — помер митрополит 
Іларіон (Іван Огієнко), український 
учений і громадський діяч, міністр 
освіти УНР.
30.03.1892 — народився Стефан Ба-
нах, український і польський мате-
матик, один із творців сучасного 
функціонального аналізу, профе-
сор Львівської політехніки.
30.03.1973 — помер Дмитро Донцов, 
публіцист, видавець i громадський 
діяч, ідеолог українського націона-
лізму.
31.03.1596 — народився Рене Де-
карт, французький філософ, фізик 
і математик.
31.03.1940 — помер Осип Назарук, 
український письменник, автор 
повісти „Роксоляна“.
31.03.1947 — померла Уляна Крав-
ченко (Юлія Шнайдер), українська 
письменниця, авторка мемуарних 
статей про Івана Франка.
1.04.1809 — народився Микола Го-
голь, видатний письменник, ав-
тор збірки „Вечори на хуторі біля 
Диканьки“, творів „Тарас Бульба“, 
„Мертві душі“, тощо.
1.04.1907 — народився Дмитро Гри-
цай („Перебийніс“), політичний 
і військовий діяч, член УВО, ОУН.
1.04.1907 — народився Зенон Коссак 
(Тарнавський), велет націоналіс-
тичного і повстанського руху.
2.04.1777 — помер Максим Березов-
ський, видатний український ком-
позитор.

Отець Лакота поєднував душ-
пастирську діяльність із науковою 
працею. Як історик та архівіст він 
залишив чималий науковий до-
робок. Серед низки друкованих 
праць і книг особливої уваги за-
слуговують „Дві престольні церк-
ви“, „Три Синоди перемиські 
і єпархіальні постанови Валявські 
в ХVII – XIX ст.“, які займають по-
чесне місце в історії Церкви і Пере-
миської єпархії.

Розділив долю 
своїх вірних
Дуже важкими були роки Другої сві-
тової, коли загострилися стосунки 
між українцями та поляками, але 
ще більші жахіття розпочалися піс-
ля вій ни — комуністичний терор, 
особливо щодо Української Греко-
Католицької Церкви та її духовен-
ства як моральної та духовної осно-
ви українців.

У ніч з 11 на 12 квітня 1945 р. ор-
гани НКВС заарештували багатьох 
провідників УГКЦ у Львові та в Ста-
ніславові (серед них митрополита 
Йосифа Сліпого), а після псевдо-
собору 1946 р. посилила пересліду-
вання всього греко-католицького 
духовенства (зокрема кир Йосафата 
та кир Григорія) і польська комуніс-
тична влада. Так, 25 червня 1946 р. 
польський уряд безпеки (УБ) зааре-
штував владику Йосафата Коцилов-
ського, а наступного дня — Григо-
рія Лакоту та інших членів капіту-
ли. Їх вивезли в СРСР і передали 
органам НКВС.

Через відмову перейти на 
православ’я радянська влада засу-
дила владику Григорія на 10 років 
примусових робіт у Сибіру в за-
полярному концтаборі Воркути 
„Абезь“ (про долю владики Йосафата 
Коциловського — у ч.6 „Аудиторії“). 
До слова, владика Григорій мав на-
году уникнути арешту і переїхати 
в безпечне місце, але не скористав-
ся нею, а, як і багато українських 
душпастирів, свідомо залишився 
зі своєю Церквою і розділив долю 
своїх вірних. Він казав: „Як буде 
така воля, що нас вивезуть, то 
може так треба, може нас там че-
кає хоч би одна душа, що потребує 
нашої помочі, може від цього зале-
жить її спасіння, то варто для неї 
посвятитися“.

І справді, в Сибіру владику по-
требувала не одна душа, а тися-
чі і тисячі душ Христової церкви. 

У цьому страшному політичному 
концентраційному таборі, що нале-
жав до системи ІнтЛАГ НКВС СРСР 
у Комі АРСР (тепер район м. Інта 
Республіки Комі), найбільшою була 
українська громада. Серед закатова-
них там 800 українців — такі відомі 
особистості як вчений і дипломат 
Іван Фещенко-Чопівський, громад-
ський діяч Володимир Ваврик, отець 
Микола Топорівський, доктор Сер-
гій Наклович та ін.

У цих нелюдських умовах що-
дня вдосвіта табірне духовенство 
таємно відправляло Богослужін-
ня і збиралося на релігійні бесіди. 
І серед усіх них найвищий автори-
тет мав владика Григорій Лакота, 
який завжди намагався взяти на 
себе найважчу роботу й полегши-
ти страждання інших. Своєю сми-
ренністю і святістю він заслужив 
серед каторжан ім’я „Ангела в люд-
ському тілі“.

Господь вкоротив муки свого 
вірного слуги 12 листопада 1950 p. 
Останні хвилини його життя за-
свідчив в’язень вірменин Каетано-
вич, апостольський адміністратор. 
Ті, кому пощастило вийти живими із 
концентраційного пекла, згадували, 
що останні дні владика перебував 
у важкому стані, лежав і лише мо-
лився, але всіх, хто його відвідував, 
лагідно благословляв.

Навіть більшовицька табірна 
влада з огляду на великий авторитет 
владики Григорія серед каторжників 
дозволила поховати його на цвинта-
рі, про що збереглися такі свідчення 
очевидців: „Мертвих взимку не хо-
вали в могилах. Викопати її за умов 
вічної мерзлоти було дуже важко. 
Небіжчиків клали під насип залізни-
ці, яка будувалася, або просто зали-
шали на льоду озера — навесні тіла 
йшли на дно. Єпископа поховали на 
місцевому цвинтарі“.

1996 р. вдалося віднайти моги-
лу блаженного владики Григорія 
Лакоти та підготувати необхідні 
матеріали для проголошення його 
святим. Обряд беатифікації від-
бувся 27 червня 2001 р. у Львові під 
час Святої Літургії у візантійсько-
му обряді за участі папи Івана Пав-
ла ІІ, а нетлінні останки священ-
номученика перепоховані в храмі 
Різдва Пресвятої Богородиці, що 
на Сихові.

Ярослава ВЕЛИЧКО 
У публікації використані  

матеріали УГКЦ



ч. 10 [2850]
27 березня — 2 квітня 201412

| С
ві

тл
ин

а 
Ка

те
ри

ни
 Гр

еч
ин

ПРОСВІТА

уроки історії

Минуле і сучасне: міфи і реалії
Цього року минуло 360 років від того часу, коли 

на Переяславській раді між гетьманом Богданом 
Хмельницьким і царським урядом було укладено 
воєнно-політичний союз України та Московії.

Запитую у свого співроз-
мовника, асистента кафед-
ри історії України та етно-
комунікацій ІГСН Ярослава 
Лисейка, де в цій переяслав-
ській історії, суперечки на-
вколо якої точаться й досі, 
правда, а де міфи?

— Практично всі ми 
знаємо про Переяславську 
раду ще зі шкільних під-
ручників. Лише недавно 
до нас почала доходити 
правда про ці події. Як 
історик, розпочну з фак-
тів. У січні 1648 року на 
Запоріжжі розпочалося 
масштабне антипольське 
повстання під проводом 
гетьмана Богдана Хмель-
ницького. Він як видатний 
український полководець 
і не менш талановитий 
дипломат розумів, що 
лише військовим талан-
том і звитягами українську 
державу не вдасться побу-
дувати. Для цього треба 
мати міжнародне визна-
ння і надійних союзників, 
яких він вбачав у сусідніх 
державах. Будуючи мо-
лоду Українську державу 
в умовах військового часу, 
Хмельницький підписав 
із Росією тимчасовий вій-
ськовий союз. Росія ж на 
той час вважала себе цен-
тром православ’я і свою 
місію вбачала в об’єднанні 
навколо Московської па-
тріархії всього православ-
ного світу. Саме про це 
дбав цар, „беручи“ Україну 
під свою могутню руку.

Стосовно міфів про 
Переяславську раду, то їх 
є багато. Та найбільший 
міф створила радянська 
історіографія, переконав-
ши всіх, що Переяславська 
угода 1654 року стала сою-
зом двох братніх народів. 
Надалі це давало право го-

ворити про „одну колиску 
трьох братніх народів“. 
На жаль, і досі чимало 
громадян України сприй-
має цю подію через приз-
му святкування певного 
-ліття „возз’єднання Укра-
їни з Росією“, яке в їхній 
свідомості утверджувало 
міф про Переяславську 
раду. До речі, в 1954 році 
на відзначення 300-ліття 
об’єднання двох держав 
на дуже помпезному рів-
ні святкували урочисте 
передання Україні Кри-
му, в якому нині, завдяки 
тій же таки Росії, живеться 
дуже неспокійно.

— Але ж  документів,  до-
вкола  яких  століттями 
точаться  різні  дискусії, 
ніхто не бачив…
— Бо їх в природі не іс-
нує: оригінал угод Хмель-
ницького з Москвою не 
зберігся. Це підтверджує 
й російський архіваріус 
Петро Шафранов, який 
визнає, що всі документи 
того часу втрачено, а копії, 
що буцімто збереглися, — 
звичайна фальшивка, яку 
створили царські перепи-
сувачі. А сталося це тому, 
що після смерті Богдана 
Хмельницького його си-
нові Юрієві московські 
дипломати дали на підпис 
зовсім іншу угоду, змісту 
якої ніхто не знає, пере-
конавши його, що це той 
самий документ, який під-
писав його батько. Згодом, 
з приходом нового мос-
ковського царя і нового 
українського гетьмана та 
через нові угоди між ними 
московський вплив на 
Україну дедалі посилював-
ся і поступово автономія 
української гетьманської 
держави випаровувалася.

— Дивно, як „в одній колис-
ці“ могли „народитися“ на-
роди з різко протилежною 
ментальністю…
— До укладення Переяс-
лавських угод Україна пе-
ребувала в європейському 
просторі і сповідувала ці 
цінності. Московська дер-
жава, сформована на улам-
ках Золотої орди, багато 
в чому перейняла її авто-
ритарні риси правління та 
структуру влади. Навіть 
у сучасній Росії населен-
ня проти цього особливо 
не виступає, в той час, як 
в Україні спроби нав’язати 
авторитарні, диктаторські 
форми правління щоразу 
провалюються.

— Нині частина українців 
у всіх бідах з Москвою зви-
нувачує Переяславську раду 
й особисто Богдана Хмель-
ницького.
— Звичайно, це перебіль-
шення. Багато в чому винні 
самі українці. Вже у часи 
Козаччини кожен із геть-
манів прагнув об’єднати 
навколо себе всю Україну, 
та щоб перемогти у цій ло-
кальній боротьбі за владу, 
мусив часто апелювати до 
своїх найближчих сусідів, 
жертвуючи своїми земля-
ми, правами й потрапля-
ючи через це у залежність 
своїх патронів. Яскравий 
тому приклад — гетьман 
Іван Брюховецький, який 
заради власного збагачен-

ня повністю здав інтереси 
козацької держави, за що 
згодом позбувся влади. 
А зовсім свіжий приклад — 
наш четвертий президент 
і його близьке оточення.

— Підписуючи  угоди  про 
співробітництво, царський 
уряд  гарантував  Україні 
збереження  державниць-
ких прав, які згодом не раз 
порушував. Це Вам нічого 
не нагадує, коли в подібній 
ситуації  Росія  фактично 
оголосила війну Україні?
— На жаль, історія вже 
тоді засвідчила, що через 
ті „гарантії“ широка авто-
номія українських земель 
і Запоріжжя понад століт-
тя після підписання угоди 
звелася нанівець. І про це 
красномовно говорить той 
факт, що спільна кампанія 
Москви й України завер-
шилася у 1656 році, коли 
Москва, фактично сепа-
ратно, без участі України, 
підписала у Вільно договір 
із поляками. Такими діями 
Росія властиво анулювала 
дію переяславських угод, 
хоча про це нині ніхто на-
віть не згадує.

— Чи  зможемо ми  колись 
позбутися  цього  москов-
ського „шлейфа“?
— Зможемо, але ціною 
глибоких внутрішніх змін 
у свідомості. Євромайдан, 
очевидно, ці процеси за-
початкував: на наших очах 
проявилося українське гро-
мадянське суспільство, яке 
заявило, що готове до змін. 
Водночас, цей кремлів-
ський „шлейф“ закладено 
в українській ментальності. 
Коли звільнимося від цього 
негативу, тоді можна буде 
говорити, що ми не лише 
декларативно, а й менталь-
но наближаємося до євро-
пейських цінностей.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН

„Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані“.
Отто фон Бісмарк
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творчі ініціативи

Політехнічна Шевченкіана триває
Увесь березень у Львівській 

політехніці був освячений 
словом Тараса Шевченка. 
Ювілейний рік надихнув 
студентів та викладачів мало не 
кожної кафедри до творчості. 
Шевченкіана минулого тижня 
пройшла в ІНЕМ, ІГСН та ІХХТ.

Оригінальний підхід до творчості 
Тараса Шевченка знайшли студенти 
кафедри іноземних мов ІГСН. Вони 
підготували презентації про твор-
чість Кобзаря англійською мовою 
(таких презентацій на різну темати-
ку було декілька). Родзинкою такої 
Шевченківської пари стала пісня 
під акомпанемент гітар англійською 
мовою на слова Тараса Григоровича 
та поезії українського генія, пере-
кладені різними мовами. Студен-
ти декламували чимало віршів ан-
глійською, іспанською, німецькою, 
французькою та іншими. 

Більш традиційне заняття, при-
свячене Тарасові Шевченку та Ге-
роям Майдану, підготували чет-
вертокурсники трьох груп кафедри 
менеджменту персоналу та адміні-
стрування ІНЕМ. Студенти зробили 
розповідь-презентацію про життя 
Кобзаря та пам’ятники, присвячені 
його постаті, читали вірші, співали 
пісні на слова Шевченка та народні, 
які „народилися“ за чотири місяці на 
Майдані. Свою лепту в святкування 
200-річчя від дня народження вели-
кого українця внесли і магістранти 

першого року навчання кафедри 
менеджменту персоналу та адмі-
ністрування. Студенти дуже вдало 
поєднали відео та вірші Тараса Шев-
ченка, Івана Франка, Ліни Костенко 
тощо, акцентувавши на проблемах 
сьогодення. 

Ціле театральне дійство підго-
тували викладачі та студенти кафед-
ри хімії і технологій неорганічних 
речовин ІХХТ. Їхній виступ був вар-
тий великої університетської сце-
ни. Захід складався з двох частин: 
лірично-театралізоване дійство, 
присвячене темі кохання Кобзаря, 
та інсценізація уривку з п’єси „На-
зар Стодоля“. Окрасою свята стали 
пісні у виконанні чотирьох учас-
ниць Народного ансамблю банду-
ристок „Заспів“.

Окрім цікавого сценарію, май-
стерної гри, чудових віршів (не 
лише Тараса Шевченка, Ліни Кос-
тенко, а й інших відомих українців) 
і музики, викладачі та студенти ре-
тельно підібрали образи, приділяю-
чи увагу навіть деталям одягу, зачіс-
кам, манерам… Неабияке значення 
мало й оформлення інтер’єру, який, 
незважаючи на невеличкий розмір 
аудиторії, гармонійно вписався і до-
дав особливого настрою. 

Більш динамічною, веселою, 
пересипаною жартами і майстер-
ною акторською грою (це справді 
відкриття нових талантів тандему 
викладачі-студенти) стала вистава 
„Назар Стодоля“. 

Наталія ПАВЛИШИН
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до ювілею

Виставка однієї книги
З нагоди святкування 200-річчя з дня народження великого Кобзаря 

13 березня в головній читальній залі Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету імені Івана Франка відбулося від-
криття виставки однієї книги — „Перше видання „Кобзаря“ Т. Г. Шев-
ченка, 1840 р.“. Захід проходив за підтримки управління внутрішньої 
політики та управління освіти Львівської міської ради.

У залі зібралося чимало охочих по-
слухати дослідників життєвого та 
творчого шляху Шевченка і підійти 
до стенда з першим „Кобзарем“, 
придивитися до книги, яка стала 
легендарною.

— Ми всі перебуваємо у часі три-
воги. Але ні колишні періоди істо-
рії, ні теперішні не можуть обумов-
лювати перенесення святкування 
Шевченківських днів. Адже зараз 
ми маємо можливість збагатитися 
Шевченком, як ніколи, — вважає 
декан філологічного факультету 
Франкового університету професор 
Ярослав Герасим. Він також подару-
вав Науковій бібліотеці польське ви-

дання „Кобзаря“ в перекладі Петра 
Купрася.

На одному зі стендів бібліотеки 
представлено Ляйпцизьке видання 
„Кобзаря“, 1859 р. Пантелеймона 
Куліша. На іншому ми бачимо фо-
тографії, документи та англійське 
видання „Кобзаря“ у перекладі Віри 
Річ та під редагуванням Роксолани 
Зорівчак (кафедра перекладознав-
ства ЛНУ). Ці книги та багато інших 
експонатів, пов’язаних із життям та 
творчістю письменника, входять до 
програми виставки „Тарас Шевчен-
ко різними мовами“.

— Учасники виставки мають 
можливість побачити прижиттєві ви-

дання книг Тараса Шевченка. Вистав-
ка триватиме аж до 1 травня. Кож-
ного дня її відвідуватимуть старшо-
класники всіх загальноосвітніх шкіл 
Львова. Вони матимуть змогу брати 
участь у невеличких заохочувальних 
конкурсах, за перемогу в яких мож-
на буде отримати невеличкі видання 
„Кобзаря“, — розповіла Олена Кон-
драт, представник управління освіти 
Львівської міськради.

На завершення заходу працівник 
Наукової бібліотеки Роман Лаврен-
тій представив усі експонати, зокре-
ма і „Кобзар“ 1840 р.

Тетяна ЛЮТА, 
студентка 1 курсу факультету  

журналістики ЛНУ ім. І. Франка

47 років життя — 200 років пам’яті
Тарас Шевченко прийшов у світ 200 років тому. За цей час змінюва-

лися владні режими, політичні лідери, ідеології — та незмінним 
і незламним залишився дух патріотизму, закладений у свідомості 
нашого народу. Всі ці 200 років Тарас Шевченко живе поруч з нами. 
Шануємо його, пам’ятаємо, віримо у його слова.

Соціологи Львівської політехніки 
не залишились осторонь і також на-
магалися доторкнутися до історії, 
зануритися в Шевченківський світ, 
відчути глибину його душі і світло 

творчості та спільними зусиллями 
вшанувати пам’ять справді великої 
людини.

„Тарас Шевченко. Творець. Ми-
тець. Ідеолог“ — саме під таким гас-

лом на кафедрі соціології та соціаль-
ної роботи відбулися соціологічно-лі-
тературні читання, присвячені життю 
і творчості Кобзаря, 13 березня — сим-
волічно, саме в день, коли відбувалося 
поховання Тараса Шевченка на кошти 
друзів на Смоленському кладовищі 
в Петербурзі. Цей вечір зібрав навко-
ло себе студенів та викладачів кафедри 
у приємній атмосфері читання та об-
говорення віршів Шевченка — „Кате-
рина“, „Заповіт“, „Гайдамаки“, „Топо-
ля“, „Розрита могила“… і багато інших 
улюблених… Шевченківських… „Кав-
каз“ — особливі відчуття пов’язані 
з останніми подіями в Україні викли-
кала саме ця поема з „Кобзаря“. Адже 
до того, як стати першою смертель-
ною жертвою вуличних боїв на вулиці 
Грушевського, 20-річний Сергій Ніго-
ян продекламував саме уривок із неї:

Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Ірина БОЙКО, 
асистент кафедри соціології  

та соціальної роботи
SS Студенти, аспіранти та викладачі кафедри соціології та соціальної роботи 

Львівської політехніки
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

вибори

Конференція студентського 
самоврядування Політехніки
Найактивніша молодь 

Львівської політех-
ніки 20 березня зібралася 
на звітно-виборну Кон-
ференцію студентського 
самоврядування.

Серед запрошених гостей був 
ректор університету профе-
сор Юрій Бобало, проректор 
Богдан Моркляник, голова То-
вариства „Молода Просвіта“ 
Мирослава Ковальчук та пре-
зидент студентської організа-
ції BEST Роман Козак.

Конференція пройшла 
з дотриманням усіх процедур. 
Звітну доповідь про виконану 
роботу голови Колегії студентів та 
аспірантів Політехніки Богдана По-
ліщука визнали задовільною. Спів-
доповідачами також були Мирослава 
Ковальчук, Роман Козак та заступ-
ник голови Колегії та профкому сту-
дентів і аспірантів Юрій Баланюк.

У межах конференції переобрали 
голову Колегії студентів та аспіран-
тів, ним вкотре став Богдан Полі-
щук. Також на дві третини оновили 
склад делегатів на Конференцію 

трудового колективу (загалом об-
рали 30 делегатів) і до складу Вченої 
ради університету (всіх 15 осіб).

Ректор Юрій Бобало подякував 
усім студентам за їхню позицію 
у буремних державних подіях і за те, 
що роблять для альма-матер. Юрій 
Ярославович також наголосив, що 
Політехніка є одним із найкращих 
вишів України, активно розвива-
ється і багатьом вищим навчальним 
закладам у цьому показує приклад.

Та, як структура, яка не стоїть 
на місці, університет має й чи-
мало викликів. Надзвичайно не-
безпечною проблемою, з якою 
потрібно боротися усім разом, 
є хабарництво. Тож уже невдовзі 
у Львівській політехніці створять 
комісію з питань запобігання та 
виявлення корупції. Юрій Ярос-
лавович наголосив, що до складу 
цієї комісії повинні увійти й сту-
денти.

Ділився ректор своїми пере-
живаннями щодо економічної 
ситуації в державі, яка впливає 
і на університет. Відтак закли-
кав молодь бережливо ставити-
ся до університетського майна 

і пам’ятати, що саме політехніки 
є представниками елітарної молоді. 
Студенти також скористалися мож-
ливістю поспілкуватися з ректором 
і запитували про все, що їх турбує.

Результатом конференції стала 
постанова, один із пунктів якої — 
декларація про те, що студентська 
громада усіма доступними способами 
обстоюватиме честь та гідність По-
літехніки.

Наталія ПАВЛИШИН

інженерний ярмарок кар’єри

Крок до реалізації мети
Цікава, ініціативна, перспективна і цілеспрямована — саме така 

молодь зібралася 19 березня у четвертому навчальному корпусі 
Львівської політехніки. Тут відбувся сьомий Інженерний ярмарок 
кар’єри (ІЯК), який щорічно організовує Львівський осередок 
студентської організації BEST.

Виставка-презентація провідних ком-
паній цьогоріч не була надто вели-
ка — дванадцять українських та між-
народних компаній, які пропонували 
вакансії та стажування для студентів. 
Та концентрат якості представлених 
компаній був традиційно високий.

Цьогоріч компанії-учасниці про-
понували вакансії для ІТ-шників, 
економістів, інженерів різноманіт-
них напрямів, чимало можливостей 
для представників технічних спеці-
альностей тощо.

ІЯК із року в рік дає можливість 
наполегливим студентам зробити 

перші кар’єрні кроки, пройти цікаве 
навчання, стажування в тій чи іншій 
компанії. Також у межах цього захо-
ду відбувається чимало цікавих пре-
зентацій та зустрічей із відомими 
людьми, які проводять тренінги та 
діляться досвідом власного успіху.

Під час церемонії відкриття Яр-
марку кар’єри організаторів та учас-
ників події привітала постійний 
партнер заходу, представниця місце-
вої влади, координатор та засновник 
проекту „Перший кар’єрний крок“ 
Марта Завербна. Також вона запро-
сила студентів до участі в програмі 

стажування, спробувати реалізува-
ти свої напрацювання та ініціативи 
спільно із колективом міської ради 
у проекті „Перший кар’єрний крок“.

Від адміністрації університету 
виступив начальник відділу працев-
лаштування та зв’язків із виробни-
цтвом Олег Логуш, наголосивши, що 
зараз, більше, ніж коли-небудь рані-
ше, Україні потрібні розумні люди, 
які прагнуть розвиватися. Також він 
додав, що саме цей захід щороку до-
водить, що студенти Львівської по-
літехніки мають мету і йдуть до неї.

Головним організатором цього-
річного проекту був студент Бог-
дан Рудка, який протягом дев’яти 
місяців разом із командою готував 
успішне проведення ІЯК.

Наталія ПАВЛИШИН
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ДУХОВНІСТЬ

з редакційної пошти

Коли душа у стані рівноваги
Недавно до Львівської 

політехніки завітав 
колишній військовий, 
науковець, письмен-
ник, філософ, поет 
Григорій Васянович, 
який поділився своїми 
здобутками у царинах 
науки та поезії.

Зустріч відбулася в Інсти-
туті права та психології. 
Організатори наголосили, 
що зустріч влаштували для 
душі, а не „для галочки“.

На початку зустрічі 
Григорій Петрович роз-
повів про свої здобутки, 
приправляючи їх цікави-
ми прикладами та істо-
ріями з життя. За слова-
ми Григорія Васяновича, 
він 30 років прослужив 
у морському флоті, здобув 
аж 3 вищі освіти, 20 років 
читав курс психології та 
педагогіки у Львівському 
національному універси-
теті імені Івана Франка. 
Викладав у 52(!) країнах, 
навчав багатьох видатних 
людей, серед яких — чин-
ний президент Монголії.

Перу Григорія Петро-
вича належать близько 
250 наукових праць, де-
сятки поетичних збірок. 
У цьому чоловікові поєдна-
лись науковий геній із по-
етичним талантом. Як за-
уважує сам поет, спить він 

зазвичай близько п’яти го-
дин. А поетична творчість 
сприяє його науковій праці. 
Письменник завів собі зви-
чай кожного дня творити 
вірш. Це дуже продуктив-
но й ефективно. Відтак він 
радить своїм студентам та-
кож писати щодня по сто-
рінці курсової чи диплом-
ної, щоб робота була якісна 
і вчасно зроблена.

На зустрічі автор пред-
ставляв публікації лише 
за 2013 рік. Їх кількість та 
різноманітність вражає. 
Зокрема, перу науковця 
належать наукові публіка-
ції та навчальні посібники: 
„Філософія“, „Основи пси-
хології“, „Педагогічна ети-
ка“, „Ноологія особистості“ 
та інші. У поетичній збірці 
„Колесо долі“ описано 
важкі долі видатних митців 
за дві з половиною тисячі 
років історії людства. Ще 

Г. Сковорода казав, що коли 
душа у стані рівноваги, то 
людина є щаслива… Цій 
мудрості присвятив Гри-
горій Васянович ліричну 
збірку „Крила рівноваги“. 
Всі вірші зі збірки „З роси 
і води…“ присвячені до-
рогим для поета або ви-
значним людям. Не менш 
цікава є збірка „Біблійні 
мотиви“, у якій автор подає 
в епіграфі вірш із Біблії і по-
етично тлумачить його.

Поет захопливо ділив-
ся спогадами про дитин-
ство, декламуючи свої ві-
рші. Чутливий, емоційний 
вірш „Мама“ він написав 
у дев’ятнадцятирічному 
віці. „Кажіть матерям хо-
роші і ласкаві слова. Вони 
їх не забудуть ніколи!“ — 
закликав присутніх пись-
менник. Прочитав також 
вірш батькові, якого на-
писав після поїздки до рід-
ного села Мальовниче, від 
якого залишилися лише ру-
їни після Чорнобильської 
катастрофи. Приїхавши 
туди, поет не знайшов ні 
рідної хати, ні школи, ні 
великої берези, біля якої 
завжди бавився з друзями.

Поезію „З дитинства“ 
Григорій Васянович напи-
сав після 50-ти років, згадує 
у ній часи скрути і настано-
ви батька про те, що не мож-
на красти яблук у сусідів.

Пан Григорій також ци-
тував свої байки, викликаю-
чи сміх і оплески аудиторії. 
Вони дуже веселі, але вод-
ночас із глибоким змістом. 
Байкар згадав історію як його 
земляк, екс-спікер україн-
ського парламенту Воло-
димир Литвин вручав йому 
почесну грамоту Верховної 
Ради України. Поет пода-
рував політику збірку своїх 
байок, перша з яких була са-
тирою про депутатів — „Як 
коза хотіла коровою стати“.

На вірші Григорія Ва-
сяновича композитори 
також творять пісні. До 
прикладу, Павло Табаков 
співає кілька таких пісень. 
Григорій Петрович і сам 
заспівав акапелло. Спочат-
ку пісню, написану на його 
слова, згодом дуже емоцій-
ну й сильну Шевченкову 
„Бандуристе, орле сизий“. 
Під кінець не міг не згада-
ти про мудрість Григорія 
Сковороди, заспівавши 
„Всякому місту — звичай 
і права“. Поет завершив 
свій виступ словами:

— Дякую за вашу ви-
тривалість. Як каже Ліна 
Костенко: „А далі йдуть 
вже тільки витривалі!“.

Олександр  
ГОРОДИЛОВСЬКИЙ, 

студент групи  
ЖР-11 ІНПП

фотофакт

Хресна хода у Львові
23 березня у Хрестопоклінну неділю Львовом 

пройшла молитовна Хресна хода, яку тради-
ційно організувала Львівська архиєпархія УГКЦ.

Розпочалася Хода від храму Святого архистратига Ми-
хаїла і завершилася на площі перед Архикатедральним 
собором Святого Юра. Очолив Хресну ходу Преосвя-
щенний владика Венедикт, Єпископ-помічник Львів-
ський. Духовні роздуми були присвячені вшануванню 
Митрополита Андрея Шептицького, який помер 70 років 
тому, та 25-й річниці виходу УГКЦ з підпілля.

Н. П.
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свято поезії

„Благословенна кожна 
мить життя“
19 березня в Центральній бібліоте-

ці для дітей м. Львова зібралися 
шанувальники творчості Ліни Кос-
тенко, щоб привітати поетесу музич-
но-поетичною виставою „З Днем 
народження, пані Ліно!“ Організа-
тор заходу — ГО „Книгоманія“.

Цього вечора було багато поезії. Вона 
лунала з уст поетів та акторів На-
талки Криничанки, Людмили Сидь-
Зборовської, Ольги Андрусів, Наталки 
Пархоменко, Тетяни Пилипець, Віти 
Євстіфеєвої. Читання супроводжувала 
музика та пісні у виконанні етногурту 
„Ойкумена“. А 9-річний Володимир 
Євстіфеєв написав Ліні Костенко лис-
та і запросив її до Львова.

Попри те, що вірші поетеси зі збір-
ки „Вибране“ відомі кожному, вони не 
втомлюють, не створюють відчуття 
пройденості, неактуальності. Думки 
про час і нас у ньому, про вічні й не-
змінні проблеми земного призначен-
ня, сутності людини, кохання і розлу-

ки, історичної справедливості, війни 
і миру вкотре змушують застанови-
тися над цими поняттями, збагнути, 
наскільки близькі вони тобі.

У житті-Колізеї, попри всі його 
різнобарвні, приємні і найгірші не-
сподіванки, Поетеса закликає боя-
тися ошукати людині душу, а в „світі 
злому і холодному“ зібрати себе у собі 
воєдино, аби віднайти свою найвищу 
сутність. Як ніколи, сьогодні до болю 
актуальні рядки: „Ми — спадкоємці 
спадків розграбованих“, „Епоха за-
шморгнулась, як Дункан“. У камер-
тоні Ліниного слова — прохання не 
знецінювати коштовне, не загубитися 
в юрбі, поспішати зробити те, що ли-
шимо по собі. І головне — не боятися 
правди, навіть найгіркішої.

Для шанувальників поетеси її День 
народження — це свято справжньо-
го сокровенного Слова, свято Весни 
і Відродження.

Ірина МАРТИН

прем’єра

Стіна, яка захищає Україну
Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки до 200-ліття Тараса 

Шевченка підготував ретроспективну історію „Стіна“ за п’єсою Юрія 
Щербака. Перед глядачем постає різножанрова музика, багато пластики, 
погляд у минуле та його присутність у сучасному.

Вона дуже кохала його, а він так сильно 
любив Україну. Між нею і ним була не-
порушна соціальна стіна. І щойно він 
зважився простягнути їй руку, як повз 
нього проходять знедолені закріпачені 
українці — і він… опускає руку й іде 
з ними.

Йдеться про Варвару Репніну 
і Тараса Шевченка. З усіх сердечних 
справ поета це почуття виявилося чи 
не найглибшим і найтрагічнішим для 
обох. Варвара кохала Шевченка, од-
нак у якийсь момент зрозумівши, що 
це намарне, звіряється в листі до свого 
духовного наставника Шарля Ейнара: 
„Навіщо я відкрила своє серце Шев-
ченкові?“ Вона вірила в нього, вважа-
ла генієм, просила всіх запам’ятати 
його ім’я, була другом, заступницею, 
сумлінням. 

Однак зрозумівши, що між ними — 
стіна наклепів і підозр, а головне — 

стіна нерівності, яку неможливо зру-
шити (вона — аристократка, він — 
кріпак), Варвара у відчаї вигукує: „Хай 
будуть прокляті всі стіни!“. Та для 
Шевченка на першому місці була Укра-
їна, і поет не міг лукавити, бо зізна-
ється: „Мистецтво — річ свята. Брех-
ня — найбільший злочин у мистецтві“. 
А свою обіцянку прилетіти до України 
„з хмари на розмову“ здійснює у ХХІ 
столітті на київському Майдані, куди 
переносяться події вистави. Тепер 
Шевченко — на барикадах, поруч із 
розтерзаною Україною, відкриває нам 
очі правди, заохочує боротися за волю 
святую. Саме його слово допомагає 
нам укотре встати з колін, зрозуміти, 
хто ми, „Чиї сини? яких батьків? / Ким? 
за що закуті?..“ і будувати стіну, яка 
берегтиме Україну і не розділятиме її.

Ірина МАРТИН

коротко
18 березня у Національному 

університеті „Острозька ака-
демія“ завершився 456-го-
динний марафон із читання 
поезії Тараса Шевченка. По-
чинаючи із 27 лютого, студен-
ти безперервно читали вірші, 
тож за 456 годин, зафіксова-
них на хронометрі, приблизно 
три тисячі учасників перечи-
тали „Кобзар“ 45 разів, а це — 
11 250 творів. Спостерігали за 
перебігом дійства 228 свідків, 
серед яких — відомі громад-
ські та культурні діячі, люди 
з різних куточків України.

Україна звернулася до 
ЮНЕСКО за допомогою в за-
побіганні мародерству та 
розкраданню експонатів 
у музеях Криму. Йдеться про 
раритети у Херсонесі Таврій-
ському та майже 900 пам’яток 
по всьому Криму. Про це за-
явив міністр культури України 
Євген Нищук на брифінгу 
в Українському кризовому ме-
діа-центрі. Він також сказав, 
що Мінкульт спрямував до 
Криму своїх представників із 
закликом до міжконфесійного 
миру і терпимості.

У кінозалі Львівського палацу 
мистецтв з 20 до 26 берез-
ня демонстрували фільми, 
перегляд яких мав вікові 
обмеження „до 21 року“. 
Це стрічка американського 
режисера Жана-Марка Валле 
„Далласький клуб покупців“, 
основана на реальних подіях 
про техаського ковбоя, якому 
поставили страшний діагноз 
СНІД, а також Міжнародний 
кінофестиваль „Молодість“ 
представив останній і скан-
дальний фільм легендарного 
Кім Кі-Дука „Мьобіус“.

24 березня у Львівській облас-
ній філармонії відбувся соль-
ний концерт відомого укра-
їнського музиканта Дмитра 
Шурова. Раніше він виступав 
у Львові у складі груп „Океан 
Ельзи“ і „Esthetic Education“, 
тепер уперше завітав із влас-
ним проектом — як Pianoбой. 
Шуров концертує Україною 
з презентацією свого нового 
альбому, на концерті прозву-
чали хіти, перевірені часом.

За матеріалами інформагенцій
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Кросворд
Горизонтально:
1. Верхній одяг католицького ду-
хівництва, який носять не під 
час богослужіння. 4. Найбільший 
кам’яновугільний басейн у Захід-
ній Європі. 7. Велетенська ропуха, 
поширена у Південній Америці. 
9. Італійський дизайнер модного 
одягу. 12. Сузір’я з „поясом“, най-
яскравішою зіркою якого є Рігель. 
13. Страва з дрібно насічених ово-
чів, грибів. 14. Шийна частина 
кінської упряжі. 15. Надприродна 
істота, звичайно ворожа людям, 
у скандинавській міфології. 16. Ае-
ропорт у Парижі. 17. Частина круга, 
обмежена дугою та двома радіуса-
ми. 20. Біла тканина, натягнута на 
раму, на якій демонструють фільм. 
21. Місто в Росії, столиця Хакасії. 
24. Перський цар, засновник імперії 
Ахеменідів. 25. Літера латинського 
алфавіту. 26. Віч но зелене хвойне 
дерево; ялина європейська. 29. Бол-
гарський письменник ХХ ст., автор 
роману „Тютюн“. 31. Зображення на 
фотоплівці, де світлі частини фото-
графованого предмета є темними, 
а темні — світлими. 34. Ім’я єдиного 
Бога в юдаїзмі. 35. Сума або різниця 
двох алгебраїчних виразів; двочлен. 
37. Назва індіанців Північної Амери-
ки. 40. Київський князь, якого вбили 
древляни під Іскоростенем. 41. Сто-
лиця Еквадору. 42. Низька темпера-
тура навколишнього середовища. 
45. Урочистий огляд військ, спортс-
менів. 47. Адміністративно-тери-
торіальна одиниця США. 49. Твір 
живопису. 52. Французький пись-
менник, автор роману „Гаргантюа 
і Пантагрюель“. 53. Епічно-героїч-
на поема Гомера. 56. Французький 
фізик-атомник ХХ ст. 57. Одиниця 
потужності електричного струму. 
59. Король вест-готів. 62. Нега-
тивний полюс джерела постійного 
струму. 64. Політичний та держав-
ний діяч Німеччини ХХ ст., один із 
ідеологів національного соціаліз-
му. 67. Доч ка Кроноса і Реї, дружина 
Зевса. 68. Зимовий візок для катання 
малечі, спускання з гір. 69. Окрема 
кімната в готелі. 70. Один із голо-
вних богів у давньоєгипетській ре-
лігії, ототожнюваний з богом Ра. 
71. Італійський композитор, автор 
опери „Дон Карлос“. 72. Марка лег-
кового англійського автомобіля. 
73. Кінний загін у Давньому Римі. 
74. Частина суходолу, що врізається 
в море, озеро. 75. Частина яйця.

Вертикально:
1. Одна з річок Аїду, що сім разів об-
тікала підземне царство. 2. Мешка-
нець Анкари. 3. Дикий гірський ба-
ран, поширений у Центральній Азії. 
4. Німецький письменник ХХ ст., 
автор роману „Чорний обеліск“. 
5. Місто в Нідерландах, у якому за-
гинув Є. Коновалець. 6. Повітря, 
якому не сидиться на місці. 7. Сорт 
яблук. 8. Лікарська рослина; гориц-
віт. 9. Перша літера грецької абетки. 
10. Кавказький вигнанець. 11. Інша 
назва Трої. 18. Електронна обчис-
лювальна машина. 19. Первісний ди-
кий бик. 22. Рід довгохвостих папуг. 
23. Первісні відомості, основи чого-
небудь. 26. Трав’яниста однорічна 
рослина родини бобових. 27. Уявна 
лінія, що ділить Землю на Північ-
ну і Південну півкулі. 28. Угорський 
поет ХХ ст. 30. Відношення довжи-
ни відрізка на карті до відповідної 
йому реальної довжини на місцевос-
ті. 31. Частина доби. 32. Однорічна 
трав’яниста рослина з жовто-ко-
ричневими квітками; чорнобривці. 
33. Роман Григорія  Тютюнника. 
35. Німецький композитор, пред-
ставник епохи бароко, органіст-вір-
туоз. 36. Орган зору. 38. Єгипетський 
бог-творець, якого шанували у Мем-
фісі. 39. Ріка в Пакистані, у дельті 
якої стоїть місто Карачі. 41. Англій-
ський мореплавець, один із найви-

датніших географічних відкривачів. 
43. Поетичний твір, де оспівують ви-
значні події або славетних людей. 
44. Керівна настанова вищої ін-
станції підлеглій. 45. Прибране ім’я, 
прізвище, яким користується пись-
менник, журналіст замість власного. 
46. Вулкан на острові Мінданао, най-
вища вершина Філіппін. 48. Вічнозе-
лене хвойне дерево родини кипари-
сових. 50. Гірське селище на Кавказі. 
51. Спортивна споруда для стрільби. 
54. Частина матчу в тенісі. 55. Роз-
мінна монета Норвегії. 56. Тимча-
сове користування будівлями, зе-
мельними ділянками на договірних 
засадах. 58. Посудина з подвійними 
скляними стінками всередині, яка за-
побігає охолодженню продукту, по-
міщеному в ній. 59. Тонкий шар гли-
ни, що його наносять на поверхню 
керамічного виробу перед випалю-
ванням. 60. Кисломолочний напій, 
популярний у тюркських народів. 
61. Сибірська запряжна собака, ви-
ведена американськими кінологами. 
63. Найвища частина Карпатських 
гір з вершиною Герлаховський штит. 
64. Приміщення для стоянки й тех-
нічного обслуговування машин. 
65. Гранична  норма, в межах якої 
дозволяється користуватися чим-
небудь. 66. Частина доби після ночі.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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Колектив Національного лісотехнічного уні-
верситету України глибоко сумує з приводу 
передчасної смерті професора кафедри 
прикладної механіки, доктора технічних наук 

Михайла Павловича Мартинціва 

та висловлює щире співчуття рідним 
і близьким покійного.

Колектив кафедри автоматизації теплових 
та хімічних процесів Інституту енергетики 
і систем керування Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ висловлює 
глибоке співчуття доценту кафедри Ользі 
Мирославівні Химко з приводу смерті 

матері.

Колектив кафедри теоретичної радіотех-
ніки та радіовимірювання ІТРЕ Національ-
ного університету „Львівська політехніка“ 
висловлює глибоке співчуття професору 
кафедри Роману Івановичу Желяку з при-
воду тяжкої втрати — смерті

матері.

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 кор-
пусу Політехніки та за телефоном: (093) 594-90-67 Ірина Дмитришин.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
27 березня — „Циганський барон“ 

(оперета). 18.00.
29 березня — „Флорія Тоска“ (опера). 

18.00.
30 березня — „Лускунчик“ (балет). 12.00, 

„Кавказ“ (концертна програма). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
27 березня — Концерт оркестру. 18.00.
28 березня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
29 березня — „Пані міністрова“. 18.00.
30 березня — „Диво-квітка“ (прем’єра). 

12.00, „Назар Стодоля“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
29, 30 березня — „Провінційні 

анекдоти“. 18.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
28 березня — „Анатомія театру“. 18.30.
30 березня — „Пригоди  

невгамовного Зайчика 
та Червоної Шапочки“. 12.00,  
„І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.

Львівський  
академічний театр 
ім. Л. Курбаса
28 березня — „Так сказав Заратустра“. 

19.00.
29 березня — „Формули екстази“. 19.00.
30 березня — „Лісова пісня“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
27 березня — „Наш Тарас“. 15.00
28 березня — „Оскар…“. 18.00.
29 березня — „Зайчик-хвалько“. 14.00.
30 березня — „Все шкереберть“. 12.00, 

„Попелюшка“. 15.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені доку-
менти: 
диплом магістра ВК № 23569412 та диплом 
про перепідготовку ДСК № 040545, видані 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Цигиль Лесі Богда-
нівни;

студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Перегінчука Федора 
Дмитровича;

студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ковальчука Дмитра Юрійовича;

студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Євдокимової Євгенії 
Олександрівни;

студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Бохонко Наталії Бог-
данівни;

студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Зацепіна Леонтія Ан-
дрійовича.

Запрошуємо
Академічне капеланство УГКЦ 
запрошує студентів та виклада-
чів відвідати реколекції на тему 
„Хресна дорога України“.

Щодня — з 8 до 10 квітня 
2014 року збираємося у 110-ій 
аудиторії ІХ корпусу о 15.30.

о. Тарас ЖЕПЛИНСЬКИЙ



Шевченкіана  
у Політехніці триває


